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  عام/ اختصاصي تربية أحياء مائية  2132101  ) ماليات(إحصائي اقتصاد   2122061
  اختصاصي تربية حشرات نافعة   2132091  إحصائي إآتواري  2122091
  اختصاصي ترميم آثار  2632061  ) تعليم(إحصائي تربوي   2122051
  اختصاصي ترميم أعمال تشكيلية   2651081  إحصائي تطبيقي   2122021
  اختصاصي ترميم مخطوطات   2622071  إحصائي رياضي  2122031
  اختصاصي تصوير تلفزيوني  2654071  إحصائي زراعي   2122071
  اختصاصي تصوير سينمائي   2654061  دراسات سكانية / إحصائي سكاني  2122041
  اختصاصي تصوير صحفي   2642101  إحصائي صحي  2122081
  اختصاصي تصوير فوتوغرافي   2651061  إحصائي عام   2122011
  اختصاصي تغذية وتصنيع غذائي  2265011  اختصاصي آثار  2632041
  اختصاصي تنويم مغناطيسي   3434062  اختصاصي اجتماعي عام  2635011
  اختصاصي توثيق  2622061  أسرة/ اختصاصي اجتماعي  2635071
  اختصاصي توظيف 2422041  أفراد/ اختصاصي اجتماعي  2635061
  عام / اختصاصي ثروة حيوانية  2132081  منشآت/ اختصاصي اجتماعي  2635021
 اختصاصي جودة نظم معلومات وإجراءات   2510121  اختصاصي أحياء دقيقة   2131011
    نات اختصاصي جي 2240061  اختصاصي أحياء عام  2131071
  )وراثة(اختصاصي جينات   2131041  اختصاصي أحياء مائية  2131081
  اختصاصي حدائق   2132071  اختصاصي أدوية طبيعية  2230021
  اختصاصي حشرات 2133071  اختصاصي أراضي زراعية  2132111
  اختصاصي خاليا  2240071  اختصاصي إرشاد زراعي  2132041
  ختصاصي خاليا حيةا  2131021  اختصاصي إضاءة   2654101
  اختصاصي دراسات سوق  2430011  اختصاصي إعالمي   2642061
  اختصاصي دعاية وإعالن   2430041  اختصاصي اقتصاد سياسي 2631031
  سينما وتلفزيون / اختصاصي ديكور أفالم  2654141  اختصاصي آالت زراعية   2132161
   مسرحياختصاصي ديكور  2654131  اختصاصي أمراض اإلنسان  2133051
  اختصاصي رسم إعالني   2166031  اختصاصي أمراض الحيوان  2133061
  اختصاصي ري وتسميد   2132151  اختصاصي أمن وحماية نظم المعلومات   2520041
  اختصاصي رياضيات بحتة 2121051  اختصاصي أنسجة  2131031
  خضراوات/ اختصاصي زراعة  2132021  اختصاصي إنعاش اجتماعي   2635031
  غابات ومراعي/ اختصاصي زراعة  2132121  اختصاصي بذور  2132031
  محاصيل حقلية / اختصاصي زراعة  2132011  اختصاصي بستنة  2132061
 اختصاصي سماعات طبية  2266022  اختصاصي بكتيريا   2133081
  اختصاصي شؤون إدارية 2422061  اختصاصي تاريخ  2633021
  اختصاصي شؤون متدربين 2422071  اختصاصي تدريب مدربين 2351101
  اختصاصي شؤون موظفين 2422051  بحث وتطوير/ اختصاصي تربوي  2351011
  اختصاصي شبكات نظم المعلومات  2520031  تأهيل/ اختصاصي تربوي  2351031
  اختصاصي صوت   2654091  تقنيات تعليم/ اختصاصي تربوي  2351041
  صاصي عقاقيراخت  2133101  قياس وتقويم/ اختصاصي تربوي  2351021
  اختصاصي عالقات عامة  2430061  آتب مدرسية/ اختصاصي تربوي  2351061
  اختصاصي علم اجتماع   2632011  مناهج تعليمية / اختصاصي تربوي  2351051
 اختصاصي وسائط متعددة   2166011  اختصاصي علم األمراض  2133031
  اختصاصي وقاية نبات   2132051  اختصاصي علم إنسان  2632021
  بصريات / اختصاصي 2267011  اختصاصي علم حيوان  2131061
  تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة / اختصاصي 2264041  اختصاصي علم نبات  2131051

  تحاليل بيئية / اختصاصي  2263011 اختصاصي علم نفس اجتماعي  2634041
  تحاليل دوائية / اختصاصي 2240081  اختصاصي علم نفس تجريبي  2634021
  تحاليل طبية / اختصاصي 2240011  اختصاصي علم نفس تربوي  2634061
  تحاليل غذائية / اختصاصي 2240091  اختصاصي علم نفس صناعي  2634051
 تخدير وإنعاش / اختصاصي 2240101  اختصاصي علم نفس عام  2634011
  تخطيط طبي / اختصاصي 2240051  اختصاصي علم نفس عالجي  2634031
 تصوير شعاعي / اختصاصي 2240031  )فسيولوجي(علم وظائف األعضاء اختصاصي   2133041
  تصوير موجي / اختصاصي 2240041  اختصاصي علوم سياسية  2633041
  )ممرض رئيس(تمريض عام / اختصاصي  2221011  اختصاصي غناء  2652101
  مختبرات أنسجة حية / اختصاصي 2240021 اختصاصي فحص سمع   2266012
     )طبيعية(ة معالجة حكمي/ اختصاصي 2264031  ي فلسفةاختصاص  2633011

  معالجة شعاعية/ اختصاصي  2264011  اختصاصي فيروسات  2133091
    معالجة فيزيائية/ اختصاصي 2264021  ) طبية(اختصاصي فيزياء حيوية   2133021
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  أخصائي قياس وتقويم رياضي   2656541  اختصاصي قواعد بيانات   2520011
  إداري عام 2422011  )اختبارات(صي قياسات نفسية اختصا  2634071
  أستاذ آثار  2310431  اختصاصي آيمياء حيوية   2133011
  أستاذ إحصاء  2310091  اختصاصي لسنيات  2643071
  أستاذ آداب   2310411 اختصاصي لغات حديثة   2643011
  أستاذ إدارة أعمال   2310621  اختصاصي لغة أجنبية   2643031
  أستاذ إدارة تربوية   2310791  صاصي لغة عربية اخت  2643021
  أستاذ إدارة عامة   2310631  اختصاصي مؤثرات حرآية   2654151
  أستاذ إرشاد تربوي  2310661  اختصاصي مؤثرات صوتية   2654121
  أستاذ أرصاد  2310051  اختصاصي مبيدات حشرية وسموم  2262041
  ذ إصحاح مهنيأستا  2310671  اختصاصي مختبر جنائي  2613041
 أستاذ أصول التربية   2310781  اختصاصي مسرح دمى  2654081
  أستاذ الخضر والزينة  2310831  اختصاصي مشاتل  2132131
  أستاذ المناهج وطرق التدريس   2310651  اختصاصي معلومات  2622031
  أستاذ بستنة وتشجير  2310211  اختصاصي مواقع إلكترونية   2520021
  أستاذ تاريخ  2310351   مونتاجاختصاصي  2654111
  أستاذ تحاليل طبية  2310731  اختصاصي نباتات زينة  2132141
  أستاذ تخدير  2310691  اختصاصي نطق 2266032
  أستاذ تربية حيوانات وطيور  2310221  اختصاصي نظم التشغيل   2520051
  أستاذ تربية خاصة  2310551  اختصاصي نظم معلومات إدارية   2510051
   أستاذ تربية رياضية  2310481  اختصاصي نظم معلومات جغرافية  2510031
  أستاذ ترجمة  2310771  اختصاصي نظم معلومات محاسبية  2510041
  أستاذ تشريح   2310611  اختصاصي وخز باإلبر الصينية   2230011
  أستاذ آيمياء  2310011  أستاذ تصوير شعاعي  2310711
  أستاذ لغات  2310421 أستاذ تكنولوجيا التعليم  2310801
  أستاذ لغة عربية   2310641  أستاذ تمريض وقبالة   2310521
  أستاذ محاصيل زراعية  2310201  أستاذ جراحة   2310261
    أستاذ مالحة بحرية  2310241  أستاذ جغرافيا   2310361
  أستاذ مالحة جوية  2310231  أستاذ جيولوجيا  2310031
  أستاذ موسيقى  2310461  أستاذ دراسات سكانية   2310581
  أستاذ نظم وتكنولوجيا المعلومات   2310111  أستاذ رياضيات  2310101
  أستاذ هندسة إلكترونية  2310151  أستاذ صحافة وإعالم  2310571
  أستاذ هندسة بترول  2310821  أستاذ صيدلة   2310311
  أستاذ هندسة بحرية  2310761  أستاذ طب أسنان   2310271
  أستاذ هندسة تربة وري  2310561  بشري أستاذ طب   2310251
  أستاذ هندسة زراعية  2310811  أستاذ طب بيطري   2310281
  أستاذ هندسة صحية وبيئية  2310191  أستاذ طب شرعي   2310601
  أستاذ هندسة صناعية  2310181  أستاذ طب مهني  2310681
  أستاذ هندسة طيران  2310751  أستاذ طب نفسي  2310701
  أستاذ هندسة آهربائية  2310141   عالج طبيعيأستاذ  2310721
  أستاذ هندسة آيميائية  2310171  أستاذ علم اجتماع  2310331
  أستاذ هندسة مدنية  2310131  أستاذ علم األدوية   2310301
  أستاذ هندسة معمارية  2310121  أستاذ علم األمراض  2310081
  جم وتعدينأستاذ هندسة منا  2310741  أستاذ علم اإلنسان   2310341
  أستاذ هندسة ميكانيكية  2310161  أستاذ علم الحيوان  2310061
  اسكافي  7443045  أستاذ علم المكتبات  2310441
  إطفائي   5410014  أستاذ علم النبات  2310071
  اقتصادي عام 2631011  أستاذ علم النفس  2310321
  اقتصادي قياسي 2631021  أستاذ علم نفس تربوي  2310541
  اتصاالت سلكية والسلكية/ إلكتروني  7254013  أستاذ علم وظائف األعضاء   2310591
  أجهزة أشعة طبية/إلكتروني 7252103  أستاذ علوم اقتصادية  2310501
 أجهزة طب أسنان/ إلكتروني 7252073  أستاذ علوم الحاسوب  2310531
  أجهزة فحص ومراقبة طبية/ونيإلكتر 7252083  ) عدا الدين اإلسالمي(أستاذ علوم دينية   2310381
   أجهزة مختبرات طبية/إلكتروني 7252093  أستاذ علوم دينية إسالمية   2310391
 تلفاز وفيديو/ إلكتروني 7253034  أستاذ علوم سياسية  2310491
   عام-راديو وتلفاز  /يإلكترون 7253023  أستاذ علوم طبية مساندة   2310291
  راديو ومسجل/ إلكتروني  7253044  أستاذ علوم مالية  2310511
  عام-شبكات هاتف / إلكتروني  7254023  أستاذ فلسفة  2310371
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  شبكات هاتف أرضية/ إلكتروني  7254044  أستاذ فلك  2310041
  شبكات هاتف هوائية/ إلكتروني  7254034  أستاذ فنون تشكيلية  2310451
  صيانة أجهزة الرصد الجوي/إلكتروني  7254103  أستاذ فنون تمثيلية  2310471
  صيانة أجهزة تراسل/ إلكتروني  7254093  أستاذ فيزياء  2310021
صيانة أجهزة حاسوب/ إلكتروني  7252013  أستاذ قانون  2310401   
  بائع أجهزة حاسوب  5231023  صيانة أجهزة حماية وإنذار/ إلكتروني 7251023
  بائع أجهزة حماية وإنذار ومراقبة  5231043 دةصيانة أجهزة طبية مساع/ إلكتروني 7252033
  بائع أجهزة فحص وقطع إلكترونية  5231033  صيانة أجهزة طرفية/ إلكتروني 7252023
 بائع أجهزة آهربائية منزلية   5223034  صيانة آالت مبرمجة/ إلكتروني 7252053
  أجهزة موسيقيه آهربائيةبائع   5229024 صيانة آالت مكتبية إلكترونية/ إلكتروني 7252043
  بائع أحذية  5222094  صيانة األجهزة الدقيقة/ إلكتروني 7251013
  بائع أخشاب   5234044   صيانة شبكات حاسوبية/إلكتروني7252063
  بائع أدوات الجراحة  5233023 صيانة آاميرات تلفازية/ إلكتروني 7253013
  بائع أدوات زراعية   5239074 صيانة موازين إلكترونية /إلكتروني 7251054
  بائع أدوات صناعية  5238033 مرآبات /إلكتروني 7251043
  بائع أدوات منزلية  5223024  عام-مقاسم / إلكتروني 7254063
  بائع أدوات موسيقية  5229014 مقاسم فرعية/ إلكتروني 7254084
  ة منزلية عامبائع أدوات وأجهز  5223013  مقاسم مرآزية/ إلكتروني 7254073
  ) سّماك(بائع أسماك ومأآوالت بحرية   5221055  هاتف/ إلكتروني 7254114
  بائع أشتال زراعية  5239034  هوائي اتصاالت/ إلكتروني 7254053
  بائع أشرطة سينمائية  5229034 هوائي تلفاز ولواقط فضائية/ إلكتروني 7253054
  بائع أشرطة وأقراص تسجيل مسموعة ومرئية  5229044 هواتف خلوية/ إلكتروني 7254123

  بائع أصباغ ودهانات   5234054  وحدات تغذية/ إلكتروني 7251033
وحدة معالجة المخلفات الغازية بالفصل/ مشغل الكهروستاتيكي8165054   بائع إطارات مرآبات  5237084  
  بائع أعالف  5239064  الناطق الرسمي باسم الحكومة  1111100
  بائع أقمشة   5222034 أم بديلة  5310033
  بائع إآسسوارات تجميل عام  5226013  إمام وخطيب مسجد   2636021
  بائع آالت تصوير فوتوغرافي  5225024  إمام ومؤذن   3413012
  بائع آالت صناعية  5238023  أمين صندوق 3312052
  بائع ألبان   5221045   أمين عام حزب سياسي  1116020
  بائع ألعاب أطفال   5227024  ام مجلس طبيأمين ع  1112040
  بائع آليات إنشائية عام   5236013   أمين عام منظمة تعاونية  1118030
 بائع آليات بناء  5236033  اتحاد نسائي / أمين عام  1118020
وآيل وزارة/  أمين عام1112010   بائع آليات زراعية  5236043  

  ت طرقبائع آليا  5236023  أمين متحف   6210312
  بائع بذور وأسمدة زراعية   5239024  أمين مخطوطات   2622021
  بائع بطاريات مرآبات  5237104  أمين مستودع 3312072
 بائع بطاقات يانصيب 9112035  أمين معرض  2621081
  بائع بّياضات   5222124  أمين مكتبة   2622011
  زات التأهيل الطبيبائع تجهي  5233053  ) أرشيف(أمين وثائق ومحفوظات   2621021
  بائع تجهيزات زراعية عام   5239013  بائع أثاث خشبي  5223054
  بائع تجهيزات صناعية عام  5238013  بائع أثاث معدني   5223044
  بائع تجهيزات طب بيطري  5233033  بائع أجهزة اتصاالت سلكيه والسلكية  5231053
  بائع تجهيزات طبية عام  5233013 )ساتاليت(بائع أجهزة االستقبال الفضائية   5223064
  بائع تجهيزات مخبرية طبية  5233063  بائع أجهزة المساحة   5225034
  بائع مبيدات زراعية  5239044  بائع تجهيزات مطبعية  5232013
  بائع متجول  5210045  بائع تجهيزات مكتبية عام  5231013
  بائع متجول أدوات منزلية 9113025 بائع تسالي 9111065
 بائع متجول خضراوات وفواآه 9113035  بائع حبوب   5239084
 بائع متجول غاز 9113045  بائع حقائب  5222104
  بائع متجول مواد تنظيف 9113015 بائع حلوى  9111025
  بائع متجول وقود 9113055  بائع حلويات   5221085
 بائع مثلجات  9111045  بائع حلي اصطناعية   5227054
  بائع مجمدات حيوانية ودواجن  5221125  بائع حلي ذهبية   5224023
  بائع مجوهرات  5224013  بائع حلي فضية  5224034
  ) خضرجي(بائع محل خضراوات وفواآه   5221025  بائع خبز ومعجنات   5221075
  بائع مخصبات زراعية  5239054  بائع خردوات  5235084
  بات بائع مرط  5221095  بائع خضراوات وفواآه  5210035
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  بائع مرآبات جديدة  5237023  بائع دراجات نارية  5237043
  بائع مرآبات عام  5237013  بائع دراجات هوائية  5237054
  بائع مرآبات مستعملة  5237033  بائع دوريات وصحف  5228034
  ) سمكرة(بائع مستلزمات أدوات صحية   5235044  بائع زجاج ومرايا   5235074
  بائع مستلزمات التكييف  5235064  بائع زهور9112045
  بائع مستلزمات تدفئة مرآزية   5235054  بائع زهور اصطناعية   5226054
  بائع مستلزمات تمديدات آهربائية  5235034  بائع زهور طبيعية   5226044
  بائع مستلزمات طبية  5233043  بائع زيوت مرآبات   5237094
  طبعيةبائع مستلزمات م  5232023  بائع ساعات   5225014
  بائع مشروبات ساخنة وباردة   5221105  بائع سجاد وبسط  5222024
  بائع معادن إنشائية  5234034  بائع سجاير 9112015
  بائع مكسرات   5221035 بائع صحف 9112025
  بائع مالبس أطفال   5222054  بائع عصير  9111035
  بائع مالبس جاهزة   5222044 بائع عطور زيتية   5226024
  بائع مالبس جلدية   5222084  بائع قرطاسية  5228044
  بائع مالبس رجالية   5222064  بائع قطع مرآبات جديدة  5237063
  بائع مالبس رياضية  5229064  بائع قطع مرآبات مستعملة  5237074
  بائع مالبس نسائية   5222074 بائع قهوة 9111055
  اضية عامبائع مالبس وأدوات ري  5229054  بائع آتب  5228024
  ) شعبية(بائع منتجات تقليدية   5227044  عام / بائع آتب ودوريات  5228013
  بائع منتجات حرف يدوية  5210025  بائع آشك  5210015
  بائع منتجات دواجن   5221065 بائع آعك  9111015
  بائع منتوجات التبغ   5221115  بائع لوازم حدادين  5235024
  بائع منسوجات وجلود عام   5222013  بائع لوازم خياطة   5222114
  بائع منظفات ومواد آيماوية  5226034  بائع لوازم نجارين  5235014
 بائع مواد العزل  5234064  بائع لوازم وزينة مرآبات  5237114
  بائع مواد إنشائية  5234024  بائع لوحات فنية   5227034
  نعيو/ جراح اختصاصي  2212441  بائع مواد إنشائية عام  5234013
  قلب/ جراح اختصاصي  2212401  ) بقال(بائع مواد تموينية عام   5221013
  حيوانات/ جّزار 7411015  )عّطار(بائع مواد عطارة   5221145
 دواجن/ جّزار 7411025  بائع نظارات   5225044
 جّزاز مواشي 6121105  بائع هدايا عام   5227013
 جغرافي   2632031  باحث اجتماعي  2635051
 بالط/ جالء 7142035  باحث اجتماعي ميداني   3411012
  )مساعد صحي في المنزل(جّليس مرضى   5323023  )مّساح إحصائي(باحث إحصائي ميداني   3510072
  جّليسة أطفال  5310013  باحث قانوني  2111061
 جواهري 7313043  برادعي 7442024
  جيوفيزيائي 2114041 بليط7132014
  جيوآيميائي 2114051  سالسل حجرية /جديربناء ت 7121025
  عام/ جيولوجي 2114011  بناء تقليدي 7121014
  مياه/ جيولوجي 2114031 حجر/ بّناء 7122024
  نفط/ جيولوجي 2114021 خرسانة/ بّناء 7123074
  حاخام   2636061 طوب إسمنتي/ بّناء 7122035
  خصيحارس ش 9171015  طوب حراري/ بّناء 7122055
 حارس مباني عامة 9152055 طوب آلسي/ بّناء 7122045
  حارس مصرف 9152065 عام/ بّناء 7122013
 حارس منزل 9152045  بهلواني   3434032
  حارس موقف مرآبات 9152075 بواب عمارة سكنية 9152025
  تكييف وتمديدات صحية/ حاسب آميات  3115152 بواب مكاتب 9152015
  حاضنة أطفال  5310023 مرآبات بواب موقف 9152035
  )محافظ(حاآم إداري   1112030 تفجير/ ثّقاب7112014
 حّجار7113014  )مساح إحصائي(جامع بيانات إحصائية  4312023
  حّجام 3231032   جامع بيض 9214035
 حدائقي 6113024 جامع عينات مختبر8155175
 )زنبرآات(حداد نوابض 7237074 تعدين/ جامع عينات7111055
 )الزينكو(أبواب جرارة / حداد7215064  )زّبال(جامع نفايات  9160025
  أثاث معدني/ حداد 7213064  جّبان 6124034
 أثاث معدني عام/ حداد 7213053  أنف وأذن وحنجرة/ جراح اختصاصي  2212451
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  ام مرآباتأجس/ حداد 7237024  أوعية دموية/ جراح اختصاصي  2212411
  عام-مرآبات  أجسام/ حداد 7237013  تجميل وترميم/ جراح اختصاصي  2212461
 ألمنيوم/ حداد 7215044  جراحة الكلى ومسالك بولية/ جراح اختصاصي  2212391
  إنشاءات معدنية/ حداد 7214024  جراحة صدرية/ جراح اختصاصي  2212481
 إنشاءات معدنية عام/ حداد 7214013  جراحة عامة/ جراح اختصاصي  2212371
  تسليح/ حداد 7123034  )جهاز هضمي(جراحة قولون ومستقيم / جراح اختصاصي  2212381
 خزانات مياه/ حداد 7213044  جهاز هضمي وآبد / جراح اختصاصي  2212471
  صفيح معدني/ حداد 7213024  دماغ وأعصاب/ جراح اختصاصي  2212421
 صفيح معدني عام/ حداد 7213013  عظام/ جراح اختصاصي  2212431
  حكم سباحة   2656321 عربي/ حداد 7221014
  حكم سباق دراجات نارية   2656631 فاصون/ حداد 7215024
  حكم سباق دراجات هوائية   2656441  مباني عام/ حداد 7215013
  حكم سباق زوارق بخارية  2656611 مطرقة آلية/ حداد 7221025
  حكم سباق سيارات   2656501  مكبس تشكيل آلي/ حداد 7221035
  حكم غطس   2656561   مرآبات-هياآل / حداد 7237043
  حكم فروسية   2656141  حذاء خيول 6121125
  حكم فنون الدفاع عن النفس   2656201  حّراث 9211015
  حكم آرة سلة   2656061 ) علب- مناخل –طارات  (  لف أخشاب/يحرف7331095
  حكم آرة طائرة  2656101 زراعية خشبية محاريث/ حرفي7331104
  حكم آرة طاولة   2656081  منتجات جلدية/ حرفي7333024
  حكم آرة قدم   2656041   عام-منتجات جلدية / حرفي7333013
  حكم آرة ماء   2656261  منتجات خشبية/ حرفي 7331024
  حكم آرة يد   2656241  عام-خشبية  منتجات/ حرفي 7331013
  حكم آمال أجسام   2656401   أدوات منزلية-منتجات نحاسية / حرفي7334034
  حكم مبارزة   2656341  تحف-نحاسية  منتجات/ رفيح7334024
  حكم مصارعة  2656221   جداريات-منتجات نحاسية / حرفي 7334044
  حكم مالآمة   2656181  عام-نحاسية  منتجات/ حرفي7334013
 حّلاب مواشي 6121095 حّصاد9211055
  حالق أطفال  5141034 حّطاب6132015
  حالق رجالي  5141024  حفار9313015
نفط وغاز/ حفار آبار8113044   حّالق عام  5141013 
  مزين نسائي/ حالق نسائي  5141043  حّفار تحف خشبية 7331074
  حّمال 9151045  محاشيت حّفار خضراوا 7413075
فندق/ حّمال أمتعة 9151035 حّفار زجاج عام 7323013   
  حوذّي9332015 آيميائي/ حّفار زجاج 7323024
   خازن قطع غيار 4321023 ميكانيكي/ حّفار زجاج 7323034
  خّباز تنور7412035 حفار قبور9152025
 خّباز صاج 7412045   مناجمحفار7111014
  خّباز عام7412013 حجر/ حّفار 7113034
   خبير بصمات  2613031  حكم إسكواش   2656421
  )ُمطهر(خّتان   3231042  حكم ألعاب قوى   2656121
 خّراط7222024  حكم بلياردو وسنوآر   2656461
  خراط أسطوانات محرك 7225034  حكم تزلج على الثلج   2656531
  خراط ثوابت7225054  حكم تزلج على الماء   2656591
 خّراط عام 7222013  حكم تنس أرضي   2656281
  عام/ خراط محرآات 7225013  حكم جمباز  2656161
  حجر/ خّراط 7113044  حكم رفع أثقال   2656361
  خشب/ خراط 7331034  حكم رماية   2656381
 )عجلة(خّزاف دوالب 7321024  حكم ريشة طائرة   2656301
  رئيس ديوان 2422031 خّزاف عام7321013
   رئيس ديوان التشريع والرأي  1111110 خّزاف قوالب 7321034
  رئيس ديوان الخدمة المدنية  1111120  خّطاط تشكيلي 7324054
  رئيس ديوان المحاسبة  1111130   عربيخطاط 4131074
  رئيس سلطة   1111090  خطاط يدوي  3612032
  رئيس طائفة دينية 1115010 خياط آتب7343054
  رئيس مجلس أعلى 1111080  رجالي-بنطلون/ خياط7432065
  الشورى/ رئيس مجلس األعيان 1111020  رجالية-قبعات وأغطية رأس/ خياط7432075
  الشعب/ رئيس مجلس النواب 1111030  رجالي-قميص / خياط7432055
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   رئيس مجلس بلدي 1115060  رجالي-وبنطلون  قميص/ خياط 7432024
   رئيس مجلس خدمات مشترآة  1115070  إناث-أطفال  مالبس/ خياط 7434034
   رئيس مجلس قروي 1115040  ذآور-أطفال  مالبس/ خياط 7434024
  هيئة إدارة/  رئيس مجلس 1120010  عام-أطفال مالبس/ خياط 7434013
  راصد أحوال مناخية    2112021  عام-رجالية  مالبس/ خياط 7432013
  راصد جوي عام 2112011  رجالي-شعبية   مالبس/خياط 7432034
  راصد هزات أرضية  2112031   نسائية-مالبس شعبية / خياط 7433034
  راعي 9214045  نسائي/ خياط 7433024
  راقص إيقاعي  2653031 عام- نسائي/ خياط 7433013
  راقص تعبيري  2653021 دّباغ جلود 7441044
  راقص فولكلوري  3433112  دّفان موتى9152035
  راهب  2636051  دّالل  3313082
   ربان حفارة بحرية   2662101  دليل متحف   2621051
  ربان سفينة تجارية  2662011  دليل مزار ديني   3413052
   ربـان سفينة تزويد  2662131  دليل معرض  2621071
  عات عاليةربان سفينة ذات سر 2662091  )دليل سياحي(رحلة سياحية / دليل  5113013
  ربان سفينة رآاب 2662081  موقع سياحي/ دليل  5113033
  ربان سفينة صيد   2662111 دهان معدني7215074
   ربان عّبارة 2662021  أثاث خشبي/ دّهان 7424024
     ربان قاطرة   2662121   عام-أثاث خشبي / دّهان 7424013
  ولربان ناقلة بتر 2662051  مباني/ دهان 7141014
  ربان ناقلة غـاز 2662061  مرآبات/ دهان 7237054
  ربان ناقلة مواد آيماوية 2662071 مشغوالت جبسية/ دهان7423084
  رسام إلكتروني  3118122   رئيس اتحاد عمال 1117040
  رسام إيضاحي  3612042  تحاد نسائيا رئيس  1118010
  رسام تشكيلي  2651031  رئيس الوزراء1111010
  رسام تصاميم مالبس بالحاسوب 3431052  رئيس بلدية 1115030
  رسام خرائط جيولوجية 3118082     رئيس تنفيذي 1120020
  رسام خرائط مساحية 3118012  رئيس جامعة 1345010
  رسام خرائط مناخية 3118112  رابطة عرقية/ رئيس جمعية  1115020
  متحرآة أفالم / رسام صور  2651071   رئيس حزب سياسي  1116010
  سادن دار عبادة    3413042  رسام آاريكاتور   2651051
 ساعاتي 7311023  رسام آهربائي 3118042
  ساقي نبيذ  5130054  رسام مخططات طرق 3118032
  حانة / ساقي  5130044  أبنية/ رسام مخططات هندسية 3118022
  حانة عام/ ساقي  5130033  أشغال صاج/ رسام ميكانيكي  3118072

  سّباك قوالب 7211064  إنتاج/ رسام ميكانيكي  3118062
  رملي/ سّباك 7211054  تكييف وتمديدات صحية/ رسام ميكانيكي  3118102

  عام/ سّباك 7211043  عام/ رسام ميكانيكي 3118052
 سّداء  8262054  مخططات تكنولوجية/ رسام 3118092
  سّراج 7442014 رصِّيف أرضيات حجر7132035
 سفير  1113010  رياضي اآتواري 2121041
  سكرتير إداري 3341012  رياضي تحليلي 2121021
  سكرتير تنفيذي 3341022  رياضي تطبيقي 2121031
   سكرتير سفارة  1113070  رياضي عام  2121011
  سكرتير طابع 4120023   زّجاج قوالب 7322024
  سكرتير وآاتب اختزال 4120013  عام/زّجاج7134013
 سمكري 7213034 سائس خيول 6121085
  شاعر  2641051  جرار زراعي/ سائق 8331015
  )معلم سمك(أحياء مائية / شّواء  5120094  حاصدة/ سائق 8331025
  دجاج/ شّواء  5120105 حافلة/ سائق  8320044
  شاورما/ شّواء  5120115  دراجة نارية/ سائق  8320015
  لحوم/ شّواء  5120084  شاحنة/ سائق  8320054
 ذهبية/ يصائغ حل 7313024  صالون خصوصي/ سائق  8320025
   عام/يصائغ حل 7313013  عموم المرآبات/ سائق  8320064
  فضية/ صائغ حلي 7313034 عمومي/ سائق  8320035
  عام-صانع أحذية  7443013 قاطرة/ سائق  8311013
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 صانع أحذية طبية 7443023  قطار شحن خامات/ سائق  8311023
  صانع أدوات اإليقاع الموسيقية 7312054 مرآبة متوسطة/ سائق 8320074
  نفخية خشبية/ صانع أدوات موسيقية 7312014  مشغل آلة تنعيم سفلتة/ سائق  8341075
 وترية/ صانع آالت موسيقية7312064 مشغل المعدات األرضية في المطار/ سائق 8342074
  صانع بسطرمة 7411055 تحميل مشغل آلية/ قسائ  8341045
 صانع بسكويت 7412095 )جريدر(تسوية  مشغل آلية/ سائق  8341054
 صانع بوظة عربية8272104 سفلتة مشغل آلية/ سائق  8342034
 صانع جراب أسلحة7442035 جرافة مشغل/ سائق  8341015
  ع جميدصان 6124045 )مدحلة(مشغل حادلة / سائق  8341065
 صانع حقائب سفر7443124 مشغل حفار/ سائق  8341025
 صانع حقائب يد7443114 مشغل رافعة حاويات/ سائق 8342084
  شرقية/ صانع حلويات  5120174  مشغل رافعة شوآية/ سائق  8342064
  غربية / صانع حلويات  5120184 غارفة مشغل/ سائق  8341035
 )زائفة(مقلدة / صانع حلي 7313074 مشغل ونش/ سائق  8342044
  )أدوية آيميائية(صناعة أدوية / صيدلي 2262051  )حلقوم(صانع راحة  7412115
       عام/ صيدلي 2262011 صانع سمن حيواني 6124055
  ضابط إيقاع  2652071  )سندويش(صانع شطائر   5120145
 ضابط تدريب مهني  2351091 صانع صنادل 7443034
  ضابط راديو محطة ساحلية  3133022  )طعمية(ع فالفل صان  5120125
  ضابط نغمات األدوات واآلالت الموسيقية  7312043  صانع قطايف 7412075
  طابع عام 4131013 صانع قوالب خزف 7321054
  )أجنبية(طابع لغة إنجليزية  4131034  صانع قوالب رملية 7211033
  طابع لغة عربية 4131024  صانع قوالب آيك 7412084
  طاهي وجبات سريعة  5120154 صانع قوالب وأدوات7224024
  أطعمة آسيوية/ طاهي  5120044 عام/ وأدوات صانع قوالب 7224013
  أطعمة شرقية/ طاهي  5120024 صانع آعك 7412054
  أطعمة غربية/ طاهي  5120034 صانع مرايا 7322034
  امع/ طاهي  5120013  صانع معجنات   5120164
  )معلم مازة باردة(مقبالت باردة / طاهي  5120054  صانع معجنات وفطائر 7412064
  )معلم مازة ساخنة(مقبالت ساخنة / طاهي  5120064  صانع مفتول 7412125
 بالرول) ليثوغرافي(أوفست / طباع7342033  صانع منتجات ألبان 6124013
 بالطبق) ليثوغرافي(أوفست / طباع7342043 صانع مواعين آاوتشوك7333045
 صفائح) ليثوغرافي(أوفست / طباع7342083  صانع نقانق 7411065
 بالشاشة الحريرية/ طباع7342094  صانع نماذج 7211023
 حروف بارزة/ طباع7342024   أطفال-مالبس / صانع نماذج 7431033
 دفاتر/ طباع7342103  رجالية - مالبس/ صانع نماذج7431013
 طباعة غائرة بالرول/ طباع7342063  نسائية - مالبس/ صانع نماذج7431023
 فلكسو/ طباع7342073  صانع هريسة 7412105
 منسوجات/ طباع7342124 صباغ أحذية7443105
  )أوفست(نماذج متصلة  /عطبا7342054  صّباغ جلود 7441054
  جدرانورق/ طباع7342114  خيوط غزل/ صّباغ 7332054
  إدارة مؤسسات صحية/ طبيب اختصاصي  2212311   تطعيم الخشب/فصّدا 7331044
  إسعاف وطوارئ/ طبيب اختصاصي  2212321  صراف أوراق مالية 4211023
 أسنان أطفال / طبيب اختصاصي 2261051  صراف عمالت 4211013
  أشعة تشخيصية/ صاصيطبيب اخت  2212191  آاشير في المؤسسات التجارية/ صراف نقود 4212013
  أشعة عالجية/ طبيب اختصاصي  2212201  )بنك(مصرف / صراف  3312062
  أمراض الدم/ طبيب اختصاصي  2212081 صّقال نعل األحذية7443085
  أمراض باطنية/ طبيب اختصاصي  2212021  صياد بحري 6142014
  ةأمراض تناسلي/ طبيب اختصاصي  2212131 صياد حيوانات برية6143024
  أمراض جلدية/ طبيب اختصاصي  2212121  صياد سمك 9213045
  أمراض صدرية/ طبيب اختصاصي  2223041 صياد طيور6143014
  أمراض مهنية/ طبيب اختصاصي  2212261  )اختصاصي علم األدوية(أدوية عام / صيدلي 2262021
 أمراض نفسية/ طبيب اختصاصي  2212281  أمصال وسموم/ صيدلي 2262031
  أمراض وجراحة األنف واألذن والحنجرة/ طبيب اختصاصي  2212171  سريري/ صيدلي 2262061

 طيار إنقاذ  2661031  أورام/ طبيب اختصاصي  2212351
 طيار تجاري  2661011  أوعية دموية/ طبيب اختصاصي  2212071
  طيار تجريبي  2661061  تخدير وإنعاش/ طبيب اختصاصي  2212231
  طيار تدريب  2661041  تنظير/ يطبيب اختصاص  2212211
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  طيار زراعي  2661021  جراحة الفم والفكين / طبيب اختصاصي 2261021
  ) هليوآوبتر(طيار سمتيات  2661071  حساسية ومناعة/ طبيب اختصاصي  2212111
  عارض أزياء رجالي 5240015  خداج وحديثي الوالدة/ طبيب اختصاصي  2212301
  عارض أزياء نسائية 5240025  غ وأعصابدما/ طبيب اختصاصي  2212101
  أزياء) موديل(عارض نموذج  5240045  زراعة أسنان/ طبيب اختصاصي  2261061
  عازف بيانو  2652081  طب أطفال/ طبيب اختصاصي  2212011
  آالت نفخ/ عازف موسيقي   2652061  طب رياضي/ طبيب اختصاصي  2212251
  أآورديون/ عازف موسيقي  3433062  طب شرعي/ طبيب اختصاصي  2212241
  آالت إلكترونية / عازف موسيقي  2652091  )األمراض االستوائية( طب مناطق حارة /طبيب اختصاصي  2212271
  آالت وترّية/ عازف موسيقي  2652051  طب نووي/ طبيب اختصاصي  2212221
  آلة نفخ غربية/عازف موسيقى  3433082  عظام/ طبيب اختصاصي  2212181
  أورغ/ عازف موسيقي  3433072  عالج طبيعي/  اختصاصيطبيب  2212291
  ضابط إيقاع/ عازف موسيقي  3433052  عناية حثيثة/ طبيب اختصاصي  2212341
 عود/ عازف موسيقي  3433022  عيون/ طبيب اختصاصي  2212161
  قانون/ عازف موسيقي  3433012  غدد وسكري/ طبيب اختصاصي  2212051
  آمان/ عازف موسيقي  3433032 رايينقلب وش/ طبيب اختصاصي  2212061
  ناي/ عازف موسيقي  3433042  )جهاز هضمي(قولون ومستقيم / طبيب اختصاصي  2212031
  سكك حديدية/ عامل إشارات  8312024  مسالك بولية/ طبيب اختصاصي  2212151
 عامل إنشاء طرق9312015  معالجة إدمان/ طبيب اختصاصي  2212361
مناولة مواد/ عامل بناء9313025   مفاصل وروماتيزم /طبيب اختصاصي  2212331  
 وغاز نفط/ عامل تبطين آبار8113054  نسائية وتوليد/ طبيب اختصاصي  2212141
  خضراوات وفواآه/ عامل تجفيف 7413035  نقل دم/ طبيب اختصاصي  2212091
  طبية نباتات/ عامل تجفيف7413065  طبيب أسرة  2211021
 أثاث خشبي منزلي/ عامل تجميع  8285015  ان عامطبيب أسن 2261011
  أجسام مرآبات/ عامل تجميع  8281065 تقويم األسنان والفكين / طبيب أسنان 2261031
  أجهزة تبريد/ عامل تجميع  8281015  صحة عامة أسنان/ طبيب أسنان 2261041
 ربائيةأجهزة تسخين آه/ عامل تجميع 8282065    أوبئة / طبيب بيطري 2250031
  أجهزة حاسوب/ عامل تجميع  8283033  ) عدا الدواجن(ثروة حيوانية / طبيب بيطري 2250041
   أجهزة راديو وتلفاز/ عامل تجميع  8283025    جراح / طبيب بيطري 2250061
 أفران غاز/ عامل تجميع  8281035    صحة عامة/ طبيب بيطري 2250021
 أقفال/ عامل تجميع 8281075  طيور ودواجن / طبيب بيطري 2250051
  حنفيات مياه/ تجميع عامل 8281085    عام/ طبيب بيطري 2250011
 سخانات مياه/ عامل تجميع  8281055 مختبرات وفيروسات / طبيب بيطري 2250071
  غساالت/ عامل تجميع  8281025  طبيب صحة عامة  2211031
  واطع آهربائيةق/ عامل تجميع  8282015  )ممارس(طبيب عام   2211011
 لوحات توزيع آهربائية/ عامل تجميع 8282055  طّواف غابات 9212025

  
 عامل تنقية الزيت الخام من الرمل والماء8112114 محوالت آهربائية/ عامل تجميع 8282045
 عامل جلخ وصقل أحرف الزجاج7322054  مدافئ آهربائية/ عامل تجميع  8281045
  عامل جلي أدوات مطبخ 9132045 مفاتيح آهربائية/ عامل تجميع  8282025
 عامل جمع بذور أشجار غابات9212055  منتجات آرتون/ عامل تجميع  8286015
 عامل خدمة حدائق ومسطحات9211115  منتجات مطاطية وبالستيكية/ عامل تجميع  8284015
 ت زينة داخليةعامل خدمة نباتا9211105 منتجات نسيجية/ عامل تجميع 8286025
 عامل خلطة خرسانية9313035  هاتف/ عامل تجميع  8283015
 عامل دهان الجير لجلود األغنام7441065  آهربائية وحدات مصابيح فلورية/ عامل تجميع  8282035
سفن/ عامل تحميل9333035   تجهيز بيئات محمية/ عامل زراعي 6115024 
شاحنات/ عامل تحميل9333025   تعبئة وتغليف/ عامل زراعي 9211085 
صناديق خضراوات/ عامل تحميل9333045   جمع نباتات برية/ عامل زراعي9211075 
طائرة/ عامل تحميل9333015   رش مبيدات/ عامل زراعي9211035 
  ري وتسميد/ عامل زراعي9211045 سكك حديدية)/ محولجي(عامل تحويل  8312024
  عزق/ عامل زراعي9211025  ضراوات مشكلةخ/ عامل تخليل 7413025
  غابات/ عامل زراعي 9212015  زيتون/ عامل تخليل 7413015
  قطف محاصيل/ عامل زراعي9211065 عامل تزييت آالت ومعدات 9321035
 عامل سفلتة9312025  عامل تسليك مجاري 9160045
  ةحديدي عامل سكك7124035 عامل تشطيب حقائب7443135
 عامل صيانة طرق9312035  عامل تصنيع دبس7413055
  عامل طالء الزجاج بالمينا 7324035  رب البندورة/ عامل تصنيع 7413045
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 عامل طالء حلي بالمينا7313065 آلي/ عامل تطريز 7436035
  عامل طالء نحاس بالمينا 7334054  عام/ عامل تطريز 7436013
  مرآبات/ عامل غسيل وتشحيم 7231135 يدوي/ زعامل تطري 7436025
  قطار /عامل فرملة  8312014 عامل تطريش وتثقيب وجه الحذاء7443095
سفن/ عامل فك وربط9333065  عامل تطريف وتدريم  5142045  
 عامل قص أشجار9212035 عامل تطعيم بالمعادن7331084
خامات/ عامل تعبئة وتغليف8112104  مل قطف وتدريج أزهارعا9211095 
 عامل آسارة9311035 عامل تغشية مرايا 7322045
  عامل آشط معادن 7222075 عامل تفريخ9214055
)رول(مكوى أسطواني / عامل آّي9133055 عامل تلقيح نخيل6112075  
 عامل لف وثني ألواح الزجاج7322064 عامل تنظيف أحواض سمك9213015
ف آالتعامل تنظي 9321025   عامل مخازن 9322045  
 عامل مراعي9212045 عامل تنظيف جلود 7441035
 عامل مراقبة عبوات زجاجية 8278095  عامل تنظيف حظائر 9214015
 عامل مقلع9311025  عامل تنظيف مباني بالرمل 7142025
 عامل مكافحة حرائق غابات9212065 )آّناس(  عامل تنظيفات 9160015
دورات المياه/ عامل تنظيفات 9132035  عامل مناجم ومقالع باطنية7111035 
فندق/ عامل تنظيفات 9132025  ومقالع سطحية عامل مناجم7111045 
مكاتب/ عامل تنظيفات 9132015 شحن جوي/ عامل مناولة9333055   
وسائط نقل رآاب/ عامل تنظيفات 9132055  عامل منجم9311015  
  فنان خزف   2651041 الصوف ل نزععام7441075
دراجة هوائية/ عامل نقل9331025   جودة شاملة) مراقب(فني  3144022 
عربة يدوية/ عامل نقل9331015   مختبر حاسوب ) مشرف(فني   3520042 
تعبئة منتجات/ عامل 9322025   )مراقب(فني أبنية  3112062  
تغليف منتجات/ عامل 9322035  ية جاهزةفني أبن 3112132  
تنظيف عبوات/ عامل 9322015   سلكية/ فني اتصاالت  3114132  
)مناولة مواد(مصانع / عامل 9321015   عام/ فني اتصاالت  3114122 
  السلكية / فني اتصاالت  3114142  عّجان7412025
  مقاسم/ فني اتصاالت  3114152  عّداد نقود 4212023
  فني أثاث معدني  3115242  الشورى/ عضو مجلس األعيان 1111050
  )Post-Tensioning(فني إجهاد الخرسانة  3112202  الشعب/ عضو مجلس النواب 1111060

  فني أجهزة تأهيل طبي   3254042  عّطار 3231022
  عام / فني إحصاء  3510062  عّلاف 9214025
  تصنيع أدوية / فني أدوية 3212012  عّلاف أسماك9213025
  بستنة/ فني إرشاد زراعي  3124032  عميد آلية  1345020
  تربية حيوانات / فني إرشاد زراعي  3124042  عام-غّزال يدوي 7332013
  تربية دواجن / فني إرشاد زراعي  3124052  شعر ماعز/ غّزال يدوي7332045
  تربية سمك / فني إرشاد زراعي  3124062 صوف/ غّزال يدوي7332025
  عام/ فني إرشاد زراعي  3124012  وبر جمال/ غّزال يدوي7332035
  محاصيل حقلية / فني إرشاد زراعي  3124022 غّسال ستائر ومفروشات يدوي 9133035
  وقاية نبات/ فني إرشاد زراعي  3124072 غّسال سجاد يدوي 9133025
  فني أرشفة   3510042  غّسال مالبس 9133015
  )فني طب أسنان(نان فني أس  3252032  سجاد وموآيت آلي/ غّسال  5152025
  فني إضاءة  3152052  )تنظيف جاف آلي(غسيل جاف آلي / غّسال  5152035
  فني أطراف صناعية  3254022  مالبس وبّياضات آلي/ غّسال  5152014
  فني إطفاء   3142022 غواص محار6142024
  فني إلكتروني عام  3114012 فاحص أقمشة 8262104
  أجهزة أشعة طبية  /  إلكترونيفني  3115252  فاحص نظم   2510101
  أجهزة إنذار/ فني إلكتروني  3114062 فارز ألوان ومعالج صور7341053
  أجهزة بث وإرسال إذاعي/ فني إلكتروني  3114022 فّحام6132025
  أجهزة بث وإرسال تلفازي/ فني إلكتروني  3114032  فراء رجالي 7435014
  أجهزة راديو وتلفزيون/ كتروني فني إل  3114042 فراء نسائي 7435024
  أجهزة رقمية/ فني إلكتروني  3114102  از معادنفّر7222054
  أجهزة طبية أسنان/ فني إلكتروني  3115222 فّراز معادن عام7222043
  أجهزة طبية مساعدة/ فني إلكتروني  3114052 فراش 9151025
  ومراقبة طبية أجهزة فحص / فني إلكتروني  3115232  فرام تبغ 7414045
  أجهزة قياس/ فني إلكتروني  3114072  فرواتي 7441024
  أجهزة مختبرات طبية / فني إلكتروني  3115242    فلكي عام   2115011
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  أجهزة مكتبية / فني إلكتروني  3114082   رصد /فلكي 2115021
  حاسوب/ فني الكتروني  3114092  فنان تشكيلي  2651011
  رنين مغناطيسي/ فني تصوير طبي  3255072  رادار/ فني الكتروني  3114112
  فني تصوير موجات فوق صوتية   3255032  شبكات حاسوبية/ فني إلكتروني  3115212
 تلفزيوني/ فني تصوير  3151032  )اوتوترونيكس(مرآبات / فني إلكتروني  3114172
 سينمائي/ فني تصوير  3151022  فني أمصال ومطاعيم  3212022
 فيديو/ فني تصوير  3151042  نشاء سدودفني إ 3112162
  فني تطوير مواقع إلكترونية   3520032  فني إنشاء سكك حديدية  3112152
 فني تعدين 3118062  فني إنشاءات خاصة 3112102
  فني تغذية عام   3256022  فني إنقاذ   3142032
 فني تغذية مرضى   3256032  فني برمجة   3520012
  فني تفجير 3117032 فني بصريات طبية  3253022
  فني تقنية حاسوب تعليمي   3520112  فني تأهيل طبي عام  3254032
  فني تقويم األسنان  3252022  فني تجبير عظام  3254012
  فني تلفزيون تربوي  3613012  فني تجهيز طباعي  3431072
  فني توثيق  3510032  فني تحليل نظم  3520092
  ني حساب آمياتف 3112032 فني تحميض أفالم  3151092
  فني حفر آبار 3117012  فني تخطيط دماغ وأعصاب   3255062
  فني حمية غذائية   3256012  فني تخطيط قلب   3255052
  فني خراطة محرآات  3115232  فني تدعيم الحفريات 3112172
  )Pre-Stressing(فني خرسانة مسبقة الشد  3112182  فني تدليك رياضي   3420022

  فني خلطات إسفلتية 3112092  اسلفني تر  3114182
  فني خلطات خرسانية جاهزة 3112112  فني ترآيب مصانع 3141012
 فني دبلجة  3151082 صوت/ فني تسجيل  3151052
  فني دعم المستخدمين  3520022 صورة/ فني تسجيل  3151062
  فني ديكور داخلي  3112022   فني تشغيل أنظمة اتصاالت سلكية  3152062
  فني رصد مناخي 3131012  ني تشغيل أنظمة اتصاالت السلكيةف  3152072
  أحوال جوية/ فني رصد 3131022  فني تشغيل أنظمة اتصاالت السلكية  3152072
  زالزل /فني رصد 3131032  أجهزة إرسال تلفازي/ فني تشغيل  3152022
  بستنة/ فني زراعي  3123032  أجهزة بث إذاعي/ فني تشغيل  3152012
  تربية أرانب/ فني زراعي  3122032  صفحات إنترنت ) محرر( تصميم فني  3510022
  تربية حشرات نافعة / فني زراعي  3122062  فني تصميم أحذية 3431032
  تربية خيول/ فني زراعي  3122022  فني تصميم أزياء 3431042
  تربية دواجن/ فني زراعي  3122042  تخطيط نظم / فني تصميم  3520102
  تربية سمك / فني زراعي  3122072  زجاجيات/ ع أجهزة مخبريةفني تصني  3612022
  تربية سمك زينة/ فني زراعي  3122082  فني تصنيع تبغ  3123172
  تربية طيور زينة/ فني زراعي  3122052  فني تصنيع زيوت   3123152
  تربية مواشي/ فني زراعي  3122012  فني تصنيع سكر  3123162
  تقليم وتطعيم أشجار / فني زراعي  3123182  فني تصنيع غذائي  3123132
  حدائق / فني زراعي  3123092  فني تصوير أشعة سينية  3255012
  ري وتسميد/ فني زراعي  3123192  فني تصوير أشعة نووية   3255022
  زراعة حمضيات/ فني زراعي  3123062  فني تصوير طبقي   3255042
 ترآيب محطات توليد/ ربائيفني آه  3113192  زراعة خضراوات / فني زراعي  3123022
  تشغيل محطات توليد/ فني آهربائي  3113182  زراعة زيتون/ فني زراعي  3123052
  تشغيل وصيانة محطات تحويل / فني آهربائي  3113082  زراعة عنب/ فني زراعي  3123042

  تمديدات آهربائية/ فني آهربائي  3113092  زراعة لوزيات وتفاحيات/ فني زراعي 3123072
  حاسب آميات/ فني آهربائي  3113172  زراعة نخيل / فني زراعي  3123082
  خدمات مشترآين/ فني آهربائي  3113142  غابات ومراعي/ فني زراعي  3123112
  )آوابل(شبكات أرضية / فني آهربائي  3113062  محاصيل حقلية عام / فني زراعي  3123012
  شبكات توزيع هوائية/ ائيفني آهرب  3113052  نباتات زينة/ فني زراعي  3123102
  شبكات نقل / فني آهربائي  3113042   وقاية نبات/ فني زراعي  3123122
  صيانة أجهزة منزلية/ فني آهربائي  3113112  مرور جوي / فني سالمة 3132052
  صيانة آالت آهربائية/ فني آهربائي  3113102 فني سماعات طبية  3253042
  ) نقل(صيانة خطوط هوائية / فني آهربائي  3113202 فني شبكات مياه عامة 3112082
  صيانة محطات تحويل/ فني آهربائي  3113212  فني شبكة نظم المعلومات  3520082
  صيانة محطات توليد/ فني آهربائي  3113022  فني صوت  3152042
  عام / فني آهربائي  3113012 فني صيانة أبنية 3112142
  آهروميكانيك / فني آهربائي  3113152  ليميةفني صيانة أجهزة مخبرية تع  3612032



 12

  مراقبة وتحكم / فني آهربائي  3113032  أعشاب طبية/ فني صيدلة 3212042
  مرآبات / فني آهربائي  3113132  فني ضبط جودة منتجات 3144012
  بتروآيماويات/ فني آيميائي  3116042 فني طباعة صور فوتوغرافية  3151102
  تكرير نفط / فني آيميائي  3116032  ) صناعية (فني عدسات الصقة 3253052
  دباغة جلود/ فني آيميائي  3116062  فني عزل مباني 3112122
  صناعات آيميائية / فني آيميائي  3116022  فني عالج طبيعي  3254062
  فني لياقة بدنية   3420012  فني عيون صناعية  3253062
  عام/ اءفني مختبر آيمي  3116072  فني غزل خيوط 3431012
  فني مختبر معادن  3115252 ) فني سمعيات(فني فحص سمع  3253032
  فني مختبر مواد إنشائية 3112052  فني فحص نظر  3253012
  فني مختبر ميكانيك تربة 3112042  إلكترونيات/ فني فيزيائي 3111072
  أحياء عام/ فني مختبر  3121012  حرارة/ فني فيزيائي 3111032
  حشرات/ فني مختبر  3121042  حيوي/ زيائيفني في 3111092
  عينات حيوانية/ فني مختبر  3121022  صوت/ فني فيزيائي 3111052
  عينات نباتية/ فني مختبر  3121032  ضوء/ فني فيزيائي 3111042
  نفط ومشتقات نفطية/ فني مختبر  3116082  عام/ فني فيزيائي 3111012
  فني مختبرات تعليمية  3612012  آهرومغناطيسي/ فني فيزيائي 3111062
  فني مختبرات طبية عام  3211012  مواد صلبة/ فني فيزيائي 3111082
 أنسجة / فني مختبرات طبية 3211032  ميكانيكا/ فني فيزيائي 3111022
  بنك دم  /فني مختبرات طبية  3211042  فني آفاءة إنتاجية  3141032
  دم / ني مختبرات طبيةف  3211022  أجهزة إنذار / فني آهربائي  3113122
  بكتيريا / فني مختبرات 3211092  أجهزة دقيقة / فني آهربائي  3113162
    طفيليات / فني مختبرات 3211052  أنظمة حماية آهربائية / فني آهربائي  3113222
  آيمياء حيوية / فني مختبرات 3211072  ترآيب محطات تحويل/ فني آهربائي  3113072
  لحام/ فني ميكانيكي  3115022  مالريا وسل / تفني مختبرا 3211062
  محرآات سفن/ كانيكيمي يفن  3115312  هرمونات/ فني مختبرات 3211082
 محرآات طائرات / فني ميكانيكي  3115302 فني مرور 3112072
  مرآبات خفيفة / فني ميكانيكي  3115092  أبنية / فني مساحة 3119022
  معامالت حرارية/ فني ميكانيكي  3115082  بحرية/ ةفني مساح 3119052
  هيدروليك / فني ميكانيكي  3115172  جوية/ فني مساحة 3119042
  فني نسيج وحياآة 3431022 طرق/ فني مساحة 3119032
  فني نظم تشغيل حاسوبية  3520052  مناجم/ فني مساحة 3119062
  فني نظم معلوماتية   3510012  فني مطاحن حبوب  3123142
  )ماآيت(فني نماذج معمارية  3112012 عالجة شعاعية فني م 3254072
  مياه وبيئة / آيميائية فني هندسة  3116052   فني معالجة صوت  3254092
  عام/آيميائية فني هندسة  3116012 فني معالجة فيزيائية   3254052
  فني وسائط متعددة  3520072  فني معالجة قدم  3254082
  فني وسائل تعليمية   3612052  فني معالجة نطق  3254102
 شفافيات وشرائح تعليمية/ فني وسائل 3611012  فني معالجة وظيفية  3254112
  نماذج تعليمية/ فني وسائل  3611022  فني مناجم  3117022
  تعتيق وغسيل مالبس الجينز/ فني 3431062 فني مناولة مواد 3141022
  فاحص نظم معلومات / فني  3520062 فني مونتاج  3151072
  فواخري 7321044  فني ميكاترونكس  3114162
  فّوال  5120135  أجسام طائرات / فني ميكانيكي  3115282
  فيزيائي حيوي  2111101 أجسام مرآبات / فني ميكانيكي  3115292
  إلكترونيات / فيزيائي 2111081  أجهزة قياس وتحكم/ فني ميكانيكي 3115182
  حرارة / فيزيائي 2111031  أشغال صاج/ فني ميكانيكي  3115062
  صوت/ فيزيائي 2111051  آالت التشغيل/ فني ميكانيكي  3115032
  ضوء/ فيزيائي 2111041  آالت دقيقة / فني ميكانيكي  3115212
  عام / فيزيائي 2111011  آليات ثقيلة / فني ميكانيكي  3115112
  سيةآهرومغناطي/ فيزيائي  2111071  آليات زراعية / فني ميكانيكي  3115122

  مواد صلبة / فيزيائي 2111091  إنتاج/ فني ميكانيكي  3115012
  ميكانيكا / فيزيائي 2111021  إنشاءات معدنية/ فني ميكانيكي  3115052
  نووي/ فيزيائي CNC)(  2111061برمجة وتشغيل آالت محوسبة / فني ميكانيكي    3115222
  ائد فرقة موسيقيةق  2652041  تكييف وتبريد وتهوية/ فني ميكانيكي  3115142
  قارئ عداد آهرباء 9153015  تمديدات صحية وتدفئة مرآزية/ فني ميكانيكي  3115132

  قارئ عداد مياه 9153025  سباآة/ فني ميكانيكي  3115072
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  قارع جرس آنيسة   3413062  سفن/ فني ميكانيكي  3115202
  قاضي إداري   2612061  شاحنات وحافالت/ فني ميكانيكي  3115102
  قاضي القضاة  1111140  صناعة قوالب/ فني ميكانيكي  3115042
  قاضي شرعي  2612011 صيانة طائرات مروحية / فني ميكانيكي  3115262
  قاضي صلح  2612021 صيانة طائرات نفاثة / فني ميكانيكي  3115272
  قاضي محكمة استئناف   2612041  صيانة ميكانيكية عامة / فني ميكانيكي  3115162
  قاضي محكمة تمييز  2612051  قطارات/ فني ميكانيكي  3115192
  مسجل/ آاتب بريد 4412023  قاضي محكمة جنايات   2612031
   )حاجز خدمة(آاتب بريدي  4412013  قاضي محكمة خاصة  2612071
  حواالت بريدية/ آاتب بريدي 4412093  قس   2636041
  ديق البريدصنا/ آاتب بريدي 4412073  حيوانات/ قّصاب 7411035
  صناديق التوفير/ آاتب بريدي 4412083 دواجن/ قّصاب 7411045
  طوابع/ آاتب بريدي 4412053 قّصير7133014
  فرز/ آاتب بريدي 4412043 قصيص ورق7343034
  آاتب تأجير أجهزة وأشرطة فيديو  4224034  قنصل  1113020
  دوات الصناعيةآاتب تأجير العدد واأل 4224044   قنصل فخري  1113080
   آاتب تأجير سيارات سياحية 4224013  قهوجي  5130075
  )صيوان وآراسي(آاتب تأجير لوازم حفالت  4224024  )قيِّم تدبير منزلي(قيِّم منزلي   5151023

  آاتب تأمين 4311043  تسليم واستالم بضائع) مأمور(آاتب  4133033
  آاتب تأمين صحي 4311163  بواخر رآاب/ حرآة) مأمور(آاتب  4323093
  آاتب تخطيط إنتاج 4322023  سيارات/ حرآة) مأمور(آاتب  4323083
  آاتب تخليص جمرآي 4311063  قطارات/ حرآة) مأمور(آاتب  4323073
  آاتب تدقيق تواقيع 4311033  حصر وفرز بضائع) مأمور(آاتب  4323043
  لوازمآاتب ترميز  4321073  محروقات وزيوت) مأمور(آاتب  4321043
  )سجالت مكتبة(آاتب تزويد  4411033  نقل بري/ خدمات) مشرف(آاتب  4323063
  آاتب تسجيل أراضي وعقارات  4110133  نقل جوي/ خدمات) مشرف(آاتب  4323053
  )الفكرية والصناعية والتجارية(آاتب تسجيل الملكية   4110143  آاتب اتصاالت برقية 4412063

  آاتب تسجيل طلبة  4115083  )بطاقة شخصية(آاتب إثبات شخصية  4413023
  زواج وطالق/ آاتب تسجيل 4413053  آاتب إحصائي 4312013
  مواليد/ آاتب تسجيل 4413063  )قيد مدني(آاتب أحوال مدنية عام  4413013
   وفيات/ آاتب تسجيل 4413073   آاتب أدبي  2641011
  آاتب تسعير 4321063  آاتب إرساليات شحن 4323023
  آاتب تصديق شهادات  4110123  آاتب استدعاءات 4413094
  آاتب تصديق وثائق مدنية 4413083  آاتب استعالمات عام 3341042
  آاتب تطوير إداري 3341072  آاتب استعالمات مطار 4222013
  آاتب تعيينات  4110103  آاتب استعالمات هاتف 4222023
  كاليفآاتب ت 4322033  آاتب استقبال أعطال الهاتف 4222033
  آاتب جمرآي 4311053  آاتب استقبال شكاوى 4223033
  آاتب جوازات سفر 4413043  آاتب استقبال عام 4223013
  اقتطاعات/ آاتب حسابات 4311133  آاتب استقبال فندقي 4223023
   أمانات وسلف/ آاتب حسابات 4311123  آاتب استقبال مرضى 4223043
  )مصرف(بنك / آاتب حسابات 4311013  آاتب أسهم وسندات مالية 4311023
  تأديات/ آاتب حسابات 3312022  آاتب إعارة آتب 4411023
  رواتب وأجور/ آاتب حسابات 4311103  آاتب إعالم 3341062
  صناديق ادخار وتسليف/ آاتب حسابات 4311143  آاتب العدل  2612081
  صندوق/ آاتب حسابات 3312042   آاتب إنتاج 4322013
  ضريبة/ آاتب حسابات 4311173  )ممتاز(عاجل / ب بريدآات 4412033
  معالجة نصوص/ آاتب 4133013  )تأمينات اجتماعية(ضمان اجتماعي / آاتب حسابات 4311153
 آحيل حجر7131014  عام/ آاتب حسابات 4311093
  أجهزة حماية وتحكم/ آهربائي 7246024  ماسك دفاتر عام/ آاتب حسابات 3312012
 قياس أجهزة/ آهربائي 7246034  مدقق مطالبات مالية/ تب حساباتآا 3312032
  أجهزة منزلية/ آهربائي 7245014  نفقات وإيرادات/ آاتب حسابات 4311113
  عام-حماية آهربائية  أنظمة /آهربائي7243094  ) سيناريو(آاتب حوار   2654011
  بطاريات/ آهربائي 7247045  آاتب خدمات شحن 4323013
  ترآيب محطات تحويل/ آهربائي 7243024  أمتعة/ آاتب خدمات 4323113
 ترآيب محطات توليد/ آهربائي7241024   عبور/ آاتب خدمات 4323123
   عام-ترآيب محطات توليد / آهربائي 7241013  مسافرين/ آاتب خدمات 4323103
 مصاعد ترآيب/ آهربائي7245064  آاتب دفاتر عائلة 4413033
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 نقل عام - ترآيب وصيانة خطوط هوائية/ آهربائي7242073  آاتب دوام  4110063
  توزيع-ترآيب وصيانة خطوط هوائية/ آهربائي7242084  آاتب ديوان 4110033
    نقل-تشغيل محطات تحويل / آهربائي 7243044  آاتب روائي  2641021
  ليدتشغيل محطات تو/ آهربائي 7241054  آاتب سجالت مخازن 4321033
   عام-تشغيل محطات توليد / آهربائي 7241043  )متدربين(آاتب شؤون طلبة   4110073
   عام-تمديدات آهربائية / آهربائي 7244013  آاتب صادر ووارد  4110043
  تمديدات آهربائية صناعية /يآهربائ7244034  آاتب صحفي   2642011
 هربائية منزليةتمديدات آ /آهربائي 7244024  آاتب عام  4110013
  خدمات مشترآين/ آهربائي 7243074  آاتب عطاءات 3312092
  عام-خدمات مشترآين / آهربائي 7243063  آاتب عالقات عامة 3341052
  توزيع-خطوط آهربائية / آهربائي 7242034  آاتب فهرسة وتصنيف آتب 4411043
  عام- خطوط آهربائية/ آهربائي 7242013  آاتب قانوني  2611041
   نقل-خطوط آهربائية/ آهربائي 7242024  آاتب قصصي  2641031
  سفن /آهربائي7247094  آاتب مالية 4311073
 عام - سفن/ آهربائي7247083  آاتب محاضر جلسات 4110023
  صيانة أجهزة دقيقة/ آهربائي 7246014  آاتب محكمة  2612091
  صيانة آالت صناعية/ آهربائي 7245034  آاتب مراسالت 4110113
   عام-صيانة آالت ومفاتيح / آهربائي 7245023  آاتب مسرحي  2641041
  صيانة محطات تحويل/ آهربائي 7243054  آاتب مشتريات 3312082
  صيانة محطات توليد/ آهربائي 7241074  آاتب مكتبة عامة  4411013
  عام- محطات توليد صيانة/ آهربائي 7241063  )أرشيف(آاتب ملفات   4110053
  طائرات/ آهربائي7247124  آاتب موازنة 4311083
 عام - طائرات/ آهربائي7247113  إدخال بيانات/ آاتب 4132013
 عداد طاقة/ آهربائي7243104  استعالمات سياحية/ آاتب 4221023
  قطارات/آهربائي7247064  بريد إلكتروني/ آاتب 4133023
  عام-قطارات / آهربائي7247053  بياناتتدقيق / آاتب 4132023
  لحام آبالت آهربائية/ آهربائي 7242043  حجز سياحي/ آاتب 4221013
  لف آالت آهربائية/ آهربائي 7245044  شؤون موظفين/ آاتب   4110093
  عام-محطات تحويل / آهربائي 7243013  متابعة معامالت/ آاتب 4110083
  مباني/ مأمور ترخيص 3354052  مرآبات/ آهربائي 7247024
  محالت ومكاتب/ مأمور ترخيص 3354042   عام-مرآبات / آهربائي 7247013
  مأمور تصوير 4131065  آّواء يدوي 9133045
  مأمور تنفيذ  3342022  )بخار(بّياضات / آّواء  5152055
  مأمور خدمات سفن بضائع عامة 2662141  )بخار(مالبس / آّواء  5152044
  مأمور خدمات سفن رآاب  2662161  دباغة جلود/ آيميائي 2113041
  مأمور خدمات ناقالت بترول وغاز ومواد آيماوية  2662151  صناعات دوائية / آيميائي  2113031

  مأمور صرف تأمينات اجتماعي 3353042  صناعات آيميائية / آيميائي  2113021
   أفراد/مأمور ضريبة دخل 3352022  عام/ آيميائي  2113011
  شرآات/ مأمور ضريبة دخل  3352032  منسوجات/ آيميائي 2113051
  مأمور ضريبة عام 3352012  )بترول(نفط / آيميائي  2113061
  مأمور ضريبة مبيعات 3352052  )ساحر(العب خفة   3434012
  مأمور ضريبة مسقفات 3352042  محترف / العب رياضي  2657011
  )سفر(مأمور ضريبة مغادرة  3352062  رف محت/ العب سباق سيارات  2657071
  مأمور عائدات تأمين صحي 3353022  العب سيرك   3434042
  مأمور عائدات تقاعدية 3353012  محترف / العب آرة سلة  2657031
  )تأمينات اجتماعية(مأمور عائدات ضمان اجتماعي  3353032  محترف / العب آرة طائرة  2657041

   مأمور مستودع 4321013   محترف /العب آرة طاولة  2657061
  )بّدالة(مأمور مقسم    4222045  محترف / العب آرة قدم  2657021
 مقاسم/ مبرمج اتصاالت  2510091  محترف / العب آرة يد  2657051
  مبرمج حاسوب عام  2510061 لّبان 6124024
  مبّيض نحاس 7334065  لحّيم أقشطة ناقلة7238164
 مترجم   2643041  أستيلين أآسي/لحيم 7212134
  مترجم فوري  2643051  أنابيب/ لحّيم 7212074
  متعهد تشغيل  3332042  عام أنابيب/ لحّيم 7212063
  مجبِّر عربي 3231012 عام/ لحّيم 7212013
  مجفف أوراق تبغ 7414015 آهرباء/ لحّيم 7212034
  وات قطعأد/ مجّلخ7223044 آهرباء تحت الماء/ لحّيم7212093
  مجّلخ رأس محرك 7225044 عام آهرباء/ لحّيم 7212023
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  مجّلخ عمود مرفق 7225024   نقطة-مقاومة آهربائية / لحّيم 7212055
 عام أدوات قطع /مجّلخ7223033  مؤرخ  2633031
 معادن/ مجلخ7223024  مؤلف موسيقي  2652011
 عام -  معادن/خمجّل7223013  مأذون شرعي   3413022
 مجّلد عام 7343023  ماسح أحذية 9120015
مباني/ ماسح أرضيات 9141025  مجلِّد آتب باآللة7343044  
  مجهز بهارات ونكهات8271055  ماسح مرآبات 9120025
 مجهز خلطات دهان8232064  استيراد/ مأمور ترخيص 3354012
 ظفاتمجهز خلطات من8222073  تصدير/ مأمور ترخيص 3354022
 مجهز ديكورات جبسية7423064  جامعات/ مأمور ترخيص 3354062
 )آليشيهات(مجهز رواسم 7341035  شرآات/ مأمور ترخيص 3354032
  مخّمن أراضي  3313022 مجهز سطوح طباعة مباشرة7341124
  مخمِّن أعمال فنية  3313072 مجهز شاشة طباعة حريرية7341165
  مخّمن آالت ومعدات  3313062 )الصلص(مجهز طينة خزف 7321065
  مخّمن عقارات  3313012  )معلم عصير(مجهِّز عصائر   5130065
  مخّمن مرآبات  3313032 مجهز قوالب جبس7423054
  مدّبر منزلي   5151013  عام-مجهز مشغوالت جبسية 7423043
  مدرب إسكواش   2656411 مجهز منصة برج الحفر8113035
  مدرب ألعاب بهلوانية   3434052 مجهز نعال7443065
  مدرب ألعاب قوى   2656111 مجهز ومجمع الضبان7443075
  وسنوآر  بلياردو مدرب  2656451  محاسب تكاليف 2411021
  مدرب تجويد القرآن الكريم   3414032  محاسب رواتب وأجور 2411031
  ريم مدرب تحفيظ القرآن الك  3414022  )نفقات وإيرادات(محاسب عام   2411011
  مدرب تزلج على الثلج  2656521  محامي شرعي   2611031
  مدرب تزلج على الماء   2656581      محامي نظامي  2611021
  مدرب تنس أرضي   2656271    محامي نظامي وشرعي   2611011
  مدرب جمباز   2656151  محرر أخبار   2642051
  مدرب حراس مرمى آرة قدم   2656471  محرر صحفي   2642021
  مدرب حراس مرمى آرة يد   2656481  محرر نصوص  2643081
  مدرب رفع أثقال   2656351  محضِّر صلصات  5120074
  مدرب رماية   2656371  مبلِّغ/ محَضر  3342012
  مدرب رياضي   2656011  محقق  2613021
  مدرب ريشة طائرة   2656291  محلل أسواق 2631041
  مدرب سباحة   2656311  محلل أعمال 2421011
  مدرب سباق دراجات نارية   2656621  محلل اقتصادي 2631061
  مدرب سباق دراجات هوائية   2656431  محلل تسويق 2631051
  مدرب سباق زوارق بخارية   2656601 محلل سياسي  2633051
  مدرب سباق سيارات   2656491  محلل مالي 2412021
  مدرب طريقة بريل  3620012  محلل مهني 2421021
  مدرب غطس   2656551  ل موازنةمحل 2412031
  مدرب غوص   2656571  محلل نظم   2510011
  مدرب فروسية   2656131   مختار 1115050
  مدرب فنون الدفاع عن النفس   2656191  مخرج إذاعة  2654161
  مدرب آرة سلة   2656051  مخرج أفالم رسوم متحرآة  2654051
  مدرب آرة طائرة  2656091  مخرج تلفزيوني  2654031
  مدرب آرة طاولة  2656071  مخرج سينمائي   2654041
  مدرب آرة قدم   2656031  مخرج صحفي  2642031
  مدرب آرة ماء   2656251  مخرج مسرحي  2654021
  مدرب آرة يد   2656231 مخرج ورقي7341044
  مدرب آمال أجسام   2656391  جمرآي) مقدر(مخمن  3351032

  مخّمن أثاث 3313052
 

  غة إشارةمدرب ل 3620022

  غزل ونسيج / مدرب مهني  3631192  مدرب لياقة بدنية   2656021
  قيادة مرآبات / مدرب مهني  3631242  مدرب مبارزة   2656331
  آهرباء/ مدرب مهني  3631022  مدرب مصارعة   2656211
  آهرباء سيارات/ مدرب مهني  3631262  مدرب مالآمة   2656171
   آيمياء صناعية /مدرب مهني  3631232  اتصاالت/ مدرب مهني  3631312
  لحام/ مدرب مهني  3631032  أدوات صحية وتدفئة مرآزية/ مدرب مهني  3631132
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  مشاتل زراعية/ مدرب مهني  3632072  استقبال وإيواء فندقي/ مدرب مهني  3634012
  ميكانيك آالت زراعية/ مدرب مهني  3631112  إعداد طعام وشراب/ مدرب مهني  3634022
  ميكانيك آليات ثقيلة/ مدرب مهني  3631102  آالت مكتبية/ مدرب مهني  3631292
  ميكانيك شاحنات وحافالت/ مدرب مهني  3631092  إلكترونيات/ مدرب مهني  3631012
 ميكانيك قاطرات/ مدرب مهني  3631122  إنشاء أبنية / مدرب مهني  3631172
  ميكانيك مرآبات خفيفة/ مدرب مهني  3631082  إنشاءات معدنية/ مدرب مهني  3631072
  نجارة/ مدرب مهني  3631162  بريدي/ مدرب مهني  3633032
  مدرب نطق 3620032  بستنة/ مدرب مهني  3632022
 مدرس تاريخ  2330141   مرآباتتجليس ودهان/ مدرب مهني  3631302
  مدرس تربية خاصة عام 2352011   تجميل وتصفيف شعر/مدرب مهني  3631282
 مدرس تربية دينية إسالمية  2330081  تدبير منزلي/ نيمدرب مه  3634042
 مدرس تربية رياضية  2330111  تربية دواجن / مدرب مهني  3632062
 مدرس تربية فنية  2330101  تربية مواشي/ مدرب مهني  3632052
 مدرس ثقافة وطنية وعلوم عسكرية  2330131  تشطيب أبنية / مدرب مهني  3631182
 مدرس جغرافيا  2330151  صميم جرافيكيت/ مدرب مهني  3631322
 مدرس جيولوجيا وعلوم أرض   2330031  تصنيع منتجات ألبان / مدرب مهني  3632082
 مدرس حاسوب   2330121  تكنولوجيا معلومات / مدرب مهني  3633012
  مدرس رياضيات  2330051  تكييف وتبريد/ مدرب مهني  3631142
 رس صم وبكممد 2352021  تنجيد/ مدرب مهني  3631272
 مدرس علم األحياء  2330041  حدادة وتشكيل معادن/ مدرب مهني  3631042
 مدرس علوم دينية والهوت  2330091  حرف تقليدية / مدرب مهني  3631252
  مدرس علوم منزلية   2320011  حفظ خضروات وفواآه / مدرب مهني  3632092
 ياءمدرس فيز  2330021  خدمة طعام وشراب/ مدرب مهني  3634032
 مدرس آيمياء   2330011  خراطة وتسوية/ مدرب مهني  3631052
 مدرس لغات أجنبية   2330071  خياطة مالبس / مدرب مهني  3631212
 مدرس لغة عربية  2330061  ري مزروعات / مدرب مهني  3632042
  مدرس متخلفين عقليًا 2352041  زراعة محاصيل/ مدرب مهني  3632012
 مدرس مكفوفين 2352031  عة محمية زرا/ مدرب مهني  3632032
  إدارة معلوماتية/ مدرس مهني 2320071  )صب معادن(سباآة / مدرب مهني  3631062
  إلكترونيات/ مـدرس مهني 2320111  صناعات جلدية / مدرب مهني  3631222
  إنشاءات/ مـدرس مهني 2320121  صيانة ميكانيكية عامة/ مدرب مهني  3631152
  بريدي/ مدرس مهني 2320061  طباعة  /مدرب مهني  3633022
  تجاري/ مدرس مهني 2320041  طباعة مطابع / مدرب مهني  3631202
  تمريضي/ مدرس مهني 2320081  طباعة وأتمتة مكاتب/ مدرب مهني  3633042
  مدير حسابات  1212020  زراعي/ مدرس مهني   2320031
  مة رجال األعمال مدير خد 1211040  صناعات آيماوية/ مـدرس مهني 2320141
  مدير دائرة استيراد وتصدير سلع 1324020  صناعي/ مدرس مهني 2320021
  مدير دائرة االستقبال الفندقي 1410040  طباعة مطابع / مـدرس مهني 2320131
  مدير دائرة اإليواء والتدبير الفندقي 1410050  فندقي/ مدرس مهني 2320051
  اتصاالت سلكية والسلكية/ مدير دائرة العمليات 1325030  آهرباء/ مـدرس مهني 2320101

  بريد / مدير دائرة العمليات 1325040  ميكانيك سيارات/ مـدرس مهني 2320091
  تخزين/ مدير دائرة العمليات 1325020  مدرس موسيقى  2330161
  مدير دائرة المبيعات 1324010   مدعي عام   2613011
  مدير دائرة إنتاج الطعام والشراب 1410020  حسابات) مراجع(مدقق  2411041
  إنشاء طرق وجسور/ مدير دائرة إنتاج وعمليات 1322020  مدقق استمارات إحصائية 4312033

  إنشاء مباني/ مدير دائرة إنتاج وعمليات 1322010  مدقق طباعة 4131043
  إنشاءات معدنية / مدير دائرة إنتاج وعمليات 1322030  مدقق لغوي  2643061
  ثروة حيوانية/ مدير دائرة إنتاج وعمليات 1310020   مدّلك حمام  5142055
  ثروة نباتية/ مدير دائرة إنتاج وعمليات 1310010  مدير  خدمات تكنولوجيا المعلومات 1330010
  صناعات تحويلية/ مدير دائرة إنتاج وعمليات 1321020  مدير آثار   1114240

  مقالع ومناجم / ر دائرة إنتاج وعملياتمدي 1321010   مدير إحصاءات  1114140
  مدير دائرة خدمة الطعام والشراب  1410030   مدير أحوال مدنية  1114130
  بري وبحري وجوي/ مدير دائرة عمليات النقل والشحن 1325010  مدير إدارة صحيفة  1430020

  مدير دراسات  1223010  مدير إداري 1212050
  مدير دعاية وإعالن وترويج 1222010  نمدير إذاعة وتلفزيو  1114290
  مدير رقابة إدارية  1212070  مدير استثمار 1221040
  مدير رقابة مالية 1212060   مدير أشغال   1114270
  مدير سكة حديد   1114300  مدير أعمال تأمين 1211060
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  مدير سينما 1430040  مدير أعمال مصرفية  1211050
   مدير شؤون اجتماعية 1114030  ي مدير إنتاج تلفزيون 1430060
   مدير شؤون إعالمية 1114050  مدير إنتاج سينمائي 1430070
   مدير شؤون اقتصادية وتجارية  1114090  مدير إنتاج طباعي   1430110
  مدير شؤون بلدية وقروية  1114280  مدير إنتاج مسرحي 1430050
ليميةمدير شؤون تع  1114010  مدير بحث وتطوير  1223020   
   مدير شؤون ثقافية 1114060   مدير بريد 1114160
   مدير شؤون دينية 1114120  مدير تأجير المرآبات  1211030
   مدير شؤون رياضية 1114080  مدير تجاري 1221020
  مدير شؤون زراعية وري 1114070  مدير تحرير 1430030
   مدير شؤون صحية 1114020   مدير تخطيط  1114150
   مدير شؤون عمل وعمال  1114040  مدير تدقيق حسابات 1212030
  مدير شؤون قضائية وعدلية 1114110  مدير تسويق  1221010
   مدير شؤون مالية ومحاسبية  1114100  مدير تنفيذي  1114230
  مدير شؤون موظفين 1213010  مدير توزيع 1323030
  ةمدير عام دائر  1112050  استخدام/ مدير توظيف 1213020
  مدير معرض  1430100  منظمة/ منشأة/  مدير عام شرآة1120030
  مدير معهد  1345030  مدير عام فندق 1410010
  مدير مكتبة  1114260  مدير عام مستشفى 1342010
  مدير موارد بشرية 1213040  مدير عام منظمة اجتماعية  1117050
  ازنةمدير مو 1212040   مدير عام منظمة أصحاب العمل 1117020
   مدير مياه وصرف صحي  1114190  حكومية) هيئة(مؤسسة / مدير عام  1112020
   مدير ميناء 1114170  مدير عالقات صناعية 1213030
  مدير نادي 1430010  مدير عالقات عامة 1222020
  مدير نظام معلومات 1330020  مدير عمليات الحماية الشخصية والحراسة 1346010
  مدير نقل بحري  1114220  ات تنظيف مباني ومرافقمدير عملي 1346020
   مدير نقل بري 1114210  مدير عمليات رعاية اجتماعية 1344020
   مدير نقل جوي 1114200  أحداث/ مدير عمليات رعاية 1344010
  مدير هندسة بلديات  1114250  ذوي االحتياجات الخاصة/ مدير عمليات رعاية 1344030
   مدير وساطة عقارية  1211020  مسنين وعجزة/  رعايةمدير عمليات 1343010
   مدير وساطة مالية 1211010  أطفال/مدير عمليات رعاية 1341010
  مراسل 9151015  مدير عمليات صيانة 1346030
  مراسل صحفي   2642041  مدير غرفة تجارية   1117030
  مرافق اجتماعي  5323013   مدير غرفة صناعية 1117010
  مرافق رحالت سياحية  3334032  مدير آهرباء  1114310
  حافلة رياض أطفال/ مرافق  5113023  مدير لوازم  1323020
  رعاية أحداث/ مراقب اجتماعي  3412022  مدير مالي 1212010
  رعاية أيتام / مراقب اجتماعي  3412012  مدير متابعة  1223030
  وي االحتياجات الخاصة رعاية ذ/ مراقب اجتماعي  3412032  مدير متحف  1430090

  رعاية مسنين وعجزة/ مراقب اجتماعي  3412042  مدير محل بيع إلكتروني 1420020
  مراقب إداري 2422021  مدير محل بيع بالجملة والتجزئة 1420010
 إقالع طائرات/ مراقب أرضي 3132032  مدير مخازن 1323040
 هبوط طائرات / ضيمراقب أر 3132042  مدير مختبرات تحاليل طبية 1342050
  مراقب بحري  3133012  مدير مدرسة 1345040
  مراقب جوي  3132012  مدير مرآز تدريب  1345050
  مراقب مالي  2412011  مدير مرآز دراسات وأبحاث   1223040
  مربي حيوانات أليفة6121134  مدير مرآز صحي 1342040
  أبقار/ مربي حيوانات 6121024  مدير مزرعة  1310030
  إبل/ مربي حيوانات 6121064  مدير مستشفى  1342020
 أرانب/ مربي حيوانات 6121044  مدير مستشفى بيطري 1342060
  أغنام/ مربي حيوانات 6121034  مدير مستوصف 1342030
  خنازير/ مربي حيوانات6121144  مدير مسرح 1430080
 خيول/ مربي حيوانات 6121074  مدير مشتريات 1323010
 عام/ مربي حيوانات 6121013  مدير مشروعات  1221030
 غزالن/ مربي حيوانات 6121054  مدير مصنع  1321030
  مختبرات/ مربي حيوانات 6121114  مدير مطار  1114180
  مرّآب ستائر 7426025 بيض/ مربي دجاج 6122034
  جدرانمرّآب ستائر وموآيت وورق  7426014 الحم/ مربي دجاج 6122044
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  حديدية مرّآب سكك7124013  عام/  مربي دواجن6122023
  مرآِّب شعر مستعار  5141054 بط وإوز/ مربي دواجن6122094
 مرآب عازل أنظمة التبريد التجاري وغرف التبريد7261255 حبش/ مربي دواجن6122104
 أنظمة تكييف/ مرآِّب عازل7261205  فقاسات/ دواجن مربي6122013
 مرآب فسيفساء7423104 نعام/ مربي دواجن6122084
 عام/ مرآب فسيفساء7423093 حمام/ مربي طيور 6122064
 مرآب قواطع جبس7423135  زينة/ مربي طيور 6122074
 مرآب مقصات سكك حديدية7124024 فّري/ مربي طيور 6122054
 مباني /مرّآب مواد عزل خاصة7133023  حيوانات/ مربي 6210034
 مرّآب موآيت 7426035 دواجن/ مربي 6210044
 مرّآب ورق جدران 7426045 دودة القز/ مربي6123034
 ألواح فلكسو/ مرآِّب7341153 سمك زينة/ مربي 6141023
  مرمز استمارات إحصائية 4312043  سمك عام/ مربي 6141013
  مرمم سجاد وبسط 7332104  طيور/ مربي 6210054
  مرمم منتجات حرفية خشبية 7331054 محار وقشريات/ مربي6141034
  مرمم منتجات نحاسية 7334075 نحل/ مربي 6210064
  مباني أثرية/ مرمم 7121033  مرحِّل جوي  3132062
  مروج رحالت سياحية  3334022   مرشد اجتماعي  2635041
  مرّوض حيوانات   3434072  مرشد بحري 2661041
 مزارع تفاحيات 6112094  مرشد زائرين 4221033
  مزارع حمضيات 6112034  مرشد طيران  3132022
 مزارع زيتون 6112054  مرشد مهني 2422091
 مزارع عنب 6112044  مرشد نفسي 2422101
 مزارع غابات6131014  عالجي/ مرشد نفسي  2634081
 مزارع لوزيات 6112084  مرّآب أبنية جاهزة 7123084
 مزارع مراعي6131024 مرآِّب أجهزة معالجة المياه8162113
 أشتال أشجار/ مزارع مشاتل 6113053 مرآِّب أحجار آريمة 7313054
  مزارع نباتات طبية 6210074  مرّآب أرضيات لدائنية 7426055
 مزارع نخيل 6112064  مرّآب أسقف اصطناعية 7426065
 أزهار قطف/ مزارع6113063 مرّآب أطر لوحات7134045
 إنتاج بذور وتقاوي/ مزارع6113073  مرآِّب أظافر   5142035
 )زراعة بعلية(إنتاج نباتي / مزارع 6210024 مرّآب أقنية هواء7261245
 )زراعة مروية(إنتاج نباتي / مزارع 6210014 مرّآب إنشاءات خاصة7123093
  بستنة عام/ مزارع 6112013  مرّآب إنشاءات معدنية 7214054
 بقوليات/ مزارع 6111034  مرّآب إنشاءات معدنية عام 7214043
 تبغ/ مزارع 6111044 مرآِّب دعائم أنفاق ومناجم7111024
  تقليم وتطعيم أشجار/ مزارع 6112024 مرّآب زجاج ومرايا7134035

  حبوب/ مزارع 6111024 مرآبات/ مرّآب زجاج7237085
 

 تجهيز دم /مساعد تمريض  3221042  خضراوات عام/ مزارع 6114013
 أثاث معدني /مساعد حداد7213085 خضراوات محمية/ مزارع6115014
 أجسام مرآبات /دمساعد حدا 7237035 خضراوات مكشوفة/ مزارع6114024
 ألمنيوم/ مساعد حداد 7215055 فطر/ مزارع6114044
  إنشاءات معدنية/ مساعد حداد 7214035 محاصيل ألياف/ مزارع6111074
 تسليح/ مساعد حداد 7123045 حقلية عام محاصيل/ مزارع 6111013
 صفيح/ مساعد حداد 7213075 محاصيل زيتية/ مزارع6111084
   فاصون/ مساعد حداد 7215035 محاصيل سكرية/ مزارع6111054
  منتجات جلدية/ مساعد حرفي7333035 مشاتل أشتال خضراوات/ مزارع 6113043
  مساعد خّراط7222035  مشاتل عام/ مزارع 6113013
   رجالي-مساعد خياط  7432045 مشاتل ورود ونباتات زينة/ مزارع 6113033
  مساعد دهان معدني7215085 نباتات طبية وعطرية/ مزارع6111064
  شبيأثاث خ/ مساعد دّهان 7424035 مزخرف بالرخام7423114
  مباني/ مساعد دهان 7141025 مزخرف بالقيشاني والزليج7423124
  مرآبات/ مساعد دّهان 7237065  مزخرف آتب 7343075
  مساعد سائق قطار  8311234  منتجات خزفية مزخرف 7324044
  مساعد سباك 7211075  زجاج/ مزخرف 7324024
  مساعد صحي  3251012  عام- زجاج وخزف /فمزخر 7324013
  رعاية صحية/ مساعد صحي  3251022  )ممكيج(مزين   5142024
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  مساعد صيدلي 3212032  عام) ممكيج(مزيِّن   5142013
  مساعد طب أسنان  3252012 مّساح أراضي 3119012
 مساعد فّراز7222065  مساعد أمين مكتبة   3510052
 م غرافيكي بالحاسوبتصمي /يمساعد فن7341173  مساعد إنعاش اجتماعي   3411022
 مختبر معادن/ مساعد فني7212163  مساعد بحث وتدريس  2310841
 مساعد قّصير7133025  مساعد بليط 7132025
 مساعد آحيل حجر7131025 حجر وطوب/ مساعد بناء7122065
   مرآبات-مساعد آهربائي 7247035  تلقيح صناعي / بيطري مساعد 3240022
  آالت ومفاتيح/ مساعد آهربائي 7245055 جراحة وتوليد / ريمساعد بيط 3240042
    نقل-ترآيب خطوط هوائية / مساعد آهربائي 7242065 ) ممرض بيطري(عام / مساعد بيطري  3240012
 ترآيب محطات تحويل/ مساعد آهربائي 7243035  مراقب صحة حيوانية عامة/ مساعد بيطري 3240052
 ترآيب محطات توليد/ مساعد آهربائي7241035  طاعيم وأمصالم/ مساعد بيطري 3240032
 توزيع - ترآيب وصيانة خطوط هوائية/ مساعد آهربائي7242095  إسعاف أولي / مساعد تمريض  3221022

  تمديدات /يمساعد آهربائ7244045  أمومة وطفولة/ مساعد تمريض  3222012
 خدمات مشترآين/ هربائيمساعد آ 7243085  تعقيم / مساعد تمريض  3221052
 سفن/ مساعد آهربائي7247105  عام / مساعد تمريض  3221012
 صيانة محطات توليد/ مساعد آهربائي 7241085  غسيل آلى / مساعد تمريض  3221062
 صيانة مصاعد/ مساعد آهربائي7245075  قابلة قانونية / مساعد تمريض 3222032
 قطارات/ مساعد آهربائي7247075  دنسائية وتولي/ مساعد تمريض  3222022
   آبالت آهربائية/مساعد آهربائي 7242055  نقل دم / مساعد تمريض  3221032
   أآسي أستيلين/ مساعد لّحيم7212145  وحدات العناية الحثيثة / مساعد تمريض  3221072

 
  معدات زراعية/ مساعد ميكانيكي 7236065 أنابيب/ مساعد لحّيم7212085
  مفاتيح تحويل سكك حديدية/ مساعد ميكانيكي 7234145 آهرباء /ممساعد لحّي 7212045
  هيدروليك/مساعد ميكانيكي7233105  مساعد مجّلد 7343065
 أثاث/ مساعد نجار7421065 مساعد مجهز ديكورات جبسية7423075
 خيزران/ مساعد نجار7421075  إنشاءات معدنية/ مساعد مرّآب 7214065
 زخرفي/ مساعد نجار 7423035 )شيتر(آلة قص شريطي / مساعد مشغل 8252145
  طوبار/ مساعد نّجار 7123025 أنابيب) بّراد (مساعد مفصل 7212125
  مباني/ مساعد نجار 7422075  مساعد منجد 7425065
  مستشار إعالمي   1114330 آليات ثقيلة /مساعد ميكانيكي7233045
  مستشار اقتصادي 2631071  آليات زراعية/ عد ميكانيكيمسا 7236035
  مستشار تشريعي  1111070  أنظمة التهوية ومعالجة الهواء/مساعد ميكانيكي7261235
  مستشار حقوقي   1114320  ترآيب آالت ومعدات صناعية/ مساعد ميكانيكي7238255
  ار سياحي مستش  1114350  ترآيب أنظمة تبريد/يمساعد ميكانيك7261075
  مستشار شؤون اقتصادية  1114340  مرآزية ترآيب أنظمة تدفئة/ مساعد ميكانيكي 7263045
  مستشار شؤون مالية 1114370 ترآيب أنظمة تكييف مرآزي/ مساعد ميكانيكي7261185
  مستشار ضريبي 2411061 ترآيب وصيانة سخانات شمسية /مساعد ميكانيكي7236055
  مستشار عمالي   1114360 تكييف مرآبات/ كانيكيمساعد مي7261315
  مستشار قانوني  2611051 تمديد شبكات الغاز/ مساعد ميكانيكي7262135
  مستشار مالي 2412041 تمديد شبكات مياه وصرف صحي/ مساعد ميكانيكي7262095
  مستشار هندسي 1124380 تمديدات صحية /مساعد ميكانيكي 7262035
  مسّحب أوراق تبغ 7414025  حافالت وشاحنات/ ميكانيكيمساعد  7232105
  مشرف تربوي   2351071 صيانة أجهزة تبريد منزلي /يمساعد ميكانيك7261305
 مشعل أبراج تبريد مياه8162084 صيانة أجهزة تكييف منزلي /يمساعد ميكانيك7261295
  وحدة تبادل أيونيمشعل8162064 صيانة أجهزة منزلية/ مساعد ميكانيكي7261165
  عام- (CNC) تشغيل محوسبة آالت/ مشغل7222083  صيانة آالت الغزل/ مساعد ميكانيكي 7238065
  آالت تصنيع الجبنة البيضاء/ مشغل8272064 صيانة آالت النسيج/ مساعد ميكانيكي 7238095
  نيع عود ثقابآلة تص/ مشغل8240135  صيانة آالت مطبعية/ مساعد ميكانيكي 7238125
 مشغل أنظمة تبريد صناعي7261285 صيانة أنظمة تبريد/ مساعد ميكانيكي7261105
  )فاآس(مشغِّل بّراق  4133034  تدفئة مرآزية صيانة أنظمة/ مساعد ميكانيكي7263075
 مشغل مخرطة فرامل7225065 صيانة أنظمة تكييف مرآزي/ مساعد ميكانيكي7261215
 CNCمشغل مخرطة محوسبة 7222094  وهوائي صيانة تحكم هيدرولي/  ميكانيكيمساعد 7238225
أبراج حفر آبار/ مشغل 8113024 صيانة شبكات مياه وصرف صحي/ مساعد ميكانيكي7262105   
  أحواض التخثير والترسيب/ مشغل 8162014  صيانة مضخات وضاغطات/ مساعد ميكانيكي 7238195
 تحميض الجلود أحواض/ مشغل  8267085   عامة-صيانة ميكانيكية / نيكيمساعد ميكا 7238035
  أحواض تنظيف الجلود/ مشغل  8267015  صيانة وسائل مناولة مواد/ ميكانيكي مساعد7238155
 أداة لقي وتطريح/ مشغل 8262034 طائرات/ مساعد ميكانيكي7235035



 20

   عمليات آيميائية-أفران تجفيف / مشغل 8152014  فرامل قطار/ مساعد ميكانيكي 7234125
   عمليات آيميائية-أفران تحميص/ مشغل 8152024 قطار ديزل/ مساعد ميكانيكي 7234035
 عمليات آيميائية - أفران تسخين/ مشغل8154044  محرك ديزل ثابت/مساعد ميكانيكي7233075

 8131074 مرآبات خفيفة/ مساعد ميكانيكي 7231105
أفران تلدين المنتجات الزجاجية/ لمشغ    

أفران تمييع المعادن/ مشغل 8123013  آالت غسيل وتقطيع الشمندر/ مشغل8275144  
 الزبدة آالت فرز وتصنيع/ مشغل8272054 سباآة - أفران صهر/ مشغل 7211013
  آالت فرم التبغ/ مشغل  8279035 أفران قرميد/ مشغل8213095
آالت فرم اللحوم/ مشغل 8271014   بالستيك-الت البثق آ/ مشغل 8231034  
آالت فصل خميرة الخبز/ مشغل 8274105  بالستيك-آالت الحقن/ مشغل 8231044   
  آالت لف التبغ/ مشغل  8279055  صناعات تحويلية-آالت الصب والتشكيل / مشغل 8232024
 آالت مزج التبغ/ غلمش  8279025   بالستيك-آالت النفخ / مشغل 8231054
آالت نزع وتصنيع القشدة/ مشغل 8272024 آالت إنتاج مرآزات عصائر سائلة/ مشغل8275174   
آالت نقر الخشب/ مشغل 8240075 آالت إنتاج مرآزات عصائر صلبة/ مشغل8275184  
آالت بثق معادن/ مشغل 8123025   آلة أزرار صناعية/ مشغل  8265045  
 آلة إعادة دبغ الجلود/ مشغل 8267145  آالت برم التبغ/ مشغل  8279045
آالت بسترة الحليب/ مشغل 8272014  آلة البرم/ مشغل  8261065  
آالت تجفيف الخميرة/ مشغل 8274095  آلة إنتاج اإليروسوالت الدوائية/ مشغل8221134  
آالت تجهيز اللحوم/  مشغل8271044  دآلة برش الجلو/ مشغل 8267155 
 وتغرية آلة برش/ مشغل  8252035  آالت تسحيب أوراق التبغ/ مشغل  8279015
 آلة بلورة السكر/ مشغل8275155  مطاط-آالت تشكيل / مشغل8232044
 آلة تبريز خيوط/ مشغل  8262044   ميالمين-آالت تشكيل / مشغل 8232034
 بييض لب الخشبآلة ت/ مشغل 8142045  اسفنج-آالت تشكيل/ مشغل8232054
آالت تشكيل أواني منزلية/ مشغل8211055   )الرام(آلة تثبيت اللون الحرارية / مشغل  8264044 
آالت تصنيع البوظة/ مشغل 8272094  الجلود آلة تجفيف/ مشغل  8267105  
آالت تصنيع الجبنة الصفراء/ مشغل 8272074  آلة تجليد بالسلك اللولبي/ مشغل  8252105 
 آلة تجميع استمارات/ مشغل 8252125  آالت تصنيع القهوة سريعة الذوبان/ مشغل 8277044
آالت تصنيع اللبن الرايب/ مشغل 8272034  مالزم آلة تجميع/ مشغل  8252025  
آالت تصنيع اللبنة/ مشغل 8272044  آلة تجهيز أطباق الورق/ مشغل 8251085 
آالت تصنيع حقائب سفر/ مشغل 8268085  األلياف للتمشيط آلة تحضير/ مشغل  8261045  
آالت تصنيع حقائب يدوية/ مشغل 8268075  محلول الدباغة آلة تحضير/ مشغل  8267075 
 )دبوس(آلة تخريس / مشغل  8252045  آالت تصنيع رب البندورة/ مشغل 8275034
 وتحزيز آلة تخريم/ مشغل  8252085  آالت تصنيع عصائر/ مشغل 8275024
آالت تصنيع محلول الجميد/ مشغل 8272084   آلة تدوير الخيوط/ مشغل  8261085 
 آلة تذهيب/ مشغل 8252095  آالت تعبئة اللفائف/ مشغل  8279065
 آلة ترزيم/ مشغل 8252175  آالت تعبئة سوائل/ مشغل  8278075
آلة تزرير الخشب/ مشغل 8240085 آالت تعبئة مساحيق/ مشغل 8278085   
 آلة تسريج أقمشة التريكو/ مشغل  8263065 آالت تعتيق وغسيل الجينز/ مشغل 8264094
آالت تعليب اللحوم/ مشغل 8271034   األلياف آلة تسريح/ مشغل  8261025  
خشب) صنفرة(آالت تنعيم / مشغل 8240105 )فارة(آلة تسميك / مشغل 8240045    
)رابوخ(آلة تسوية / مشغل 8240055  آالت جرش البذور/ مشغل 8276015  
خشب) فريزا(آلة تشكيل / مشغل 8240065 األلواح المعدنية ةلآالت درف/ مشغل 8121034   
آالت صنع المسامير/ مشغل8123045  آلة تشكيل السكر/ مشغل8275165 
آالت طبخ اللحوم/ مشغل 8271024  )مواد تغليف(آلة تصفيح / مشغل 8252155 

   آالت غسل خضراوات وفواآه/ مشغل 8275015
آلة تصنيع أقالم رصاص/ مشغل 8240115    

آلة تصنيع أآياس بالستيكية/ مشغل 8231064  آلة ديكاتور/ مشغل  8262085  
 آلة زوي الخيوط/ مشغل  8261105  آلة تصنيع أآياس ورقية/ مشغل  8253015
 الجلود) شّد( آلة سحب/ مشغل  8267055  آلة تصنيع الكبسوالت الدوائية/ مشغل 8221034
 األلياف آلة سحب/ مشغل  8261035 آلة تصنيع أنابيب خرسانية/ مشغل8214014
أسنان) نكاشات( آلة تصنيع سواك / مشغل 8240125   آلة سلفنة/ مشغل  8252055 
  آلة شّد آعب الحذاء/ مشغل  8268035  آلة تصنيع صناديق ورقية/ مشغل  8253035
 وجه الحذاء آلة شّد/ مشغل  8268055  آلة تصنيع مغلفات ورقية/ مشغل  8253025
 آلة شكة/ مشغل 8263075 آلة تطبيع الجلود/ مشغل 8267165
  آلة صباغة األقمشة/ مشغل  8264034 آلة تطبيق الخيوط/ مشغل  8261095
 آلة صباغة الخيط/ مشغل  8264024  أوتوماتيكية آلة تطريز/ مشغل 8266025
  آلة صقل الجلود/ مشغل  8267115 آلة تطريز صناعية/ مشغل 8266015
  آلة صقل الكبسوالت الدوائية/ مشغل 8221054 آلة تعبئة اإليروسوالت الدوائية/ مشغل8221144
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  آلة صقل وتلميع األقمشة/ مشغل  8264075  آلة تعبئة الكبسوالت الدوائية/ مشغل 8221044
  )بالرول (آلة طباعة أوفست ليثوغرافي/ مشغل  8251024  تعبئة المساحيق الدوائيةآلة/ مشغل8221154
آلة تعبئة مستحضرات التجميل/ مشغل 8223055   )بالطبق (آلة طباعة أوفست ليثوغرافي/ مشغل  8251034  
)تيبو(آلة طباعة بارزة / مشغل 8251015 آلة تغليف/ مشغل 8252115   
 آلة طباعة غائرة بالرول/ مشغل 8251064  غليف األقراص الدوائيةآلة ت/ مشغل 8221084
 آلة طباعة ملونة/ مشغل 8251094 آلة تغليف الحقن الطبية/ مشغل8221124
 آلة طباعة منسوجات/ مشغل 8251104 آلة تفتيت عجين الورق/ مشغل8142055
 نماذج الفلكسو عةآلة طبا/ مشغل  8251045  آلة تفصيل نعال وضبان/ مشغل  8268015
   آلة طباعة نماذج متصلة/ مشغل  8251055 آلة تقشير السمسم/ مشغل8276085
 آلة طباعة ورق جدران/ مشغل 8251114 األلياف آلة تمشيط/ مشغل  8261055
 آلة طالء الورق/ مشغل8142075 آلة تمليح الجلود/ مشغل 8267175
 مالزم آلة طي/ مشغل  8252015 آلة تنشية الخيط/ مشغل  8264014
 آلة طّي وتغرية حرارية/ مشغل 8252165  آلة تنظيف األدمة والتلحيم/ مشغل  8267035
  آلة عراوي صناعية/ مشغل  8265055 آلة تنظيف وتحويل عجين الورق/ مشغل8142065
 آلة عصر الجلود/ مشغل 8267135  آلة حبكة صناعية/ مشغل  8265025
 آلة عصر السمسم/ مشغل8276055  حبكة وشراشيب سجادآلة/ مشغل  8262075
آلة غربلة حبوب/ مشغل 8273014 آلة حالقة أقمشة وسجاد/ مشغل  8262095   
 آلة غزل الخيوط/ مشغل  8261075  آلة حالقة الجلود/ مشغل  8267025
  آلة غسيل أقمشة/ مشغل  8264065 آلة حياآة أقمشة/ مشغل  8263024
آلة فتح قنوات مناجم/ مشغل 8111014  آلة حياآة جرابات/ غلمش  8263014   
 الجلود) شّق (آلة فتق/ مشغل  8267045 آلة حياآة دائري/ مشغل  8263055
 )شيتر(آلة قص شريطي / مشغل 8252134  آلة حياآة فتح/ مشغل  8263045
  شآلة قص قما/ مشغل  8265085  آلة خلط وتفتيح األلياف/ مشغل  8261015
 وتحزيز آلة قص/ مشغل  8252075  آلة خياطة متعددة اإلبر/ مشغل  8265065
آلة قطع مناجم/ مشغل 8111024  آلة خياطة نعل الحذاء/ مشغل  8268045  
آلة خياطة وجه الحذاء/ مشغل 8268065   آلة آروشيه مبرمجة/ مشغل  8263035  
 الجلود آلة آّي/ غلمش  8267065  آلة دباغة الجلود/ مشغل  8267095

    آلة درزة صناعية/لمشغ  8265015
 آلة آّي تحضيرات الخياطة/ مشغل 8265095 

 لوحة تحكم عمليات تكرير نفط/ مشغل8155153 آلة لحام آهرباء أوتوماتيكية/ مشغل7212155
   مرجل وتوربين- لوحة تحكم ومراقبة / مشغل8161073  آلة لف أقمشة/ مشغل  8264055
   عمليات آيميائية-مبخر / مشغل 8154014  آلة لقطة صناعية/ مشغل  8265035
 آيميائية  عميليات- مبردات وأنفاق تبريد / مشغل8152034  آلة مكبس آوي/ مشغل  8265075
  عمليات آيميائية-مبلور / مشغل8154054  آلة نفش األقمشة/ مشغل  8264085
  محرآات ديزل/ مشغل 8161014 تكييف مرآزي أنظمة/ لمشغ7261195
 توليد الطاقة بالرياح محطات/ مشغل 8161054 تجهيز روالت الورق/ مشغل 8251075
 محمص بن/ مشغل8277015  الخيوط ترطيب/ مشغل 8261115
  محمص مكسرات/ مشغل 8277025 بخاري توربين/ مشغل 8161033
خبز آليم/ مشغل 8274013  توربين غازي/ مشغل 8161043   
ثناية صفيح/ مشغل8211065   عمليات آيميائية-مخثر / مشغل8154064 
جاروشة بذرة رخام/ مشغل8213045 مخرطة برجية/ مشغل 8211045    
جاروشة حبوب/ مشغل 8273024 مخرطة حجر ورخام/ مشغل 8212045     
  مراجل بخار/ مشغل 8161023  جاروشة خشب/ مشغل 8141065
   عمليات آيميائية-مرشح / مشغل 8153024   عمليات آيميائية-جاروشة/ مشغل 8151015
جّالية أرضيات/ مشغل 8213025 مرشحات خميرة الخبز/ مشغل 8274115     
  مصافي الزيوت النباتية/ مشغل 8276035  مصنع-جّالية بالط أو رخام / مشغل 8212035
 مضخة خرسانة/ مشغل8214034  لدوائيةجهاز مراقبة األقراص ا/ مشغل 8221074
   عمليات آيميائية-مطحنة / مشغل 8151025  جهاز هدرجة الزيوت النباتية/ مشغل 8276045
حقل تخمير خميرة الخبز/ مشغل 8274084  مطحنة بن/ مشغل 8277035  
خط تجميع مؤتمت/ مشغل 8170013 مطحنة بهارات/ مشغل 8273055     
مطحنة حبوب/ مشغل 8273034   عمليات آيميائية-خالط / لمشغ 8151035   
مطحنة خامات/ مشغل 8112034 إسفلت خالطة/ مشغل  8342024   
  الخشب) عجينة(مطحنة خامات لب / مشغل 8142025 خالطة خرسانة/ مشغل 7123065
يمطحنة خامة الطين الخزف/ مشغل 8132015 خالطة خرسانة مرآزية /مشغل8214024   
  معدات استنبات الشعير/ مشغل 8278015 تشكيل الخزف دوالب/ مشغل8132134
  معدات البذار/ مشغل  8332015  رافعة برجية/ مشغل  8342054
روبوت/ مشغل 8170023   معدات التخمير /لمشغ  8278045  
عجانة الطين الخزفي/ مشغل 8132035  التسميد معدات/ مشغل  8332025  
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  معدات التقطير/ مشغل 8278035  غالية خلطة لب الخشب/ مشغل 8142035
معدات التلبيس الكهربائي للمعادن/ مشغل 8224014  آيميائية  عمليات-فّراز بالطرد المرآزي / مشغل 8153034   
  معدات الرش/ مشغل  8332035   عمليات آيميائية-فّراز بالغربلة / مشغل 8153044
  معدات الري/ مشغل  8332045  فرن أحجار/مشغل8112074
فرن تحميص المنتجات الخزفية/ مشغل 8132085 معدات الطالء الحراري للمعادن/ مشغل 8224034     
فرن تحميص خامات/ مشغل8112195   معدات الغلي/ مشغل 8278025 
فرن صهر الخامات الزجاجية/ مشغل 8131013   الحرارية للفوالذمعدات المراجعة/ مشغل8122054  
فرن صهر الزجاج/ مشغل 8131024 معدات بثق المنتجات الزجاجية/ مشغل 8131044     
فرن معادن/ مشغل8112184 معدات تجفيف خامات/ مشغل 8112044    
معدات تجهيز أسطح المعادن للطالء/ مشغل8224044 وتحزيز قوالب قص/ مشغل  8252065  

8112014 
ور خاماتآسارة صخ/ مشغل    معدات تخليل الخضراوات/ مشغل 8275064  

معدات تخمير الفوالذ/ مشغل 8122024 معدات قولبة المنتجات الزجاجية/ مشغل 8131054     
معدات تزجيج المنتجات الخزفية/ مشغل 8132075 معدات آربنة الفوالذ/ مشغل 8122034     
ةمعدات تسخين الخامات المعدني/ مشغل 8121013  معدات لف الورق/ مشغل 8143045  
 معالجة رواسب مياه معدات/ مشغل 8162024 معدات تشريح الورق/ مشغل 8143035
  الفوالذ معدات نتردة/ مشغل8122044 تشكيل الخزف بالبثق معدات/ مشغل 8132065
معدات تشكيل الخزف بالقوالب/ مشغل 8132045   اح الخشبيةمعدات نشر األلو/ مشغل 8141034  
معدات تشكيل الخزف بالكبس/ مشغل 8132055  معدات نشر الجذوع/ مشغل 8141024  
معدات تصنيع البالط الخزفي/ مشغل 8132114 معدات نفخ المنتجات الزجاجية/ مشغل 8131064     
معدات نقل ومناولة مواد/ مشغل 8112054 تصنيع الحمص بالطحينية معدات/ مشغل 8275084   
   عمليات آيميائية-مفاعل آيميائي / مشغل 8154024 معدات تصنيع الخشب المضغوط/ مشغل 8141074
مقص بالستيك/ مشغل8231074   )الالتيه( معدات تصنيع الخشب المكبوس/ مشغل 8141054  
مقص صفائح معدنية/ مشغل 8211035 معدات تصنيع الخل/ مشغل  8278055   
  مقص قرميد/ مشغل 8213085   تصنيع الطابوق الخزفيمعدات/ مشغل 8132124
  مقص نماذج أحذية/ مشغل  8268025  معدات تصنيع الفول المدمس/ مشغل 8275074
   عمليات آيميائية-مقّطر / مشغل 8154034  معدات تصنيع المربى/ مشغل 8275044
   عمليات آيميائية-رشيح مكابس ت/ مشغل 8153014  معدات تصنيع الورق/ مشغل 8143013
  خشب آلية مكابس/ مشغل8141094  )الكرتون(معدات تصنيع الورق المقوى / مشغل 8143054
  مكابس عصر البذور/ مشغل 8276025 )المعاآس(الطبقات  معدات تصنيع خشب/ مشغل8141084
  الطين الخزفي مكابس عصر/ مشغل8132025 معدات تعليب الخضروات والفواآه/ مشغل8275095
معدات تقسية الفوالذ الكربوني/ مشغل 8122014 مكبس أخشاب/ مشغل 8240095     
  مكبس األقراص الدوائية/ مشغل 8221024 معدات تقشير الجذوع/ مشغل 8141014
معدات جلفنة المعادن/ مشغل 8224024   بالط مكبس/ مشغل8213035  
معدات حفر آبار/ مشغل 8113014 مكبس تخريم معادن/ مشغل 8211015     
معدات خلط المواد البالستيكية/ مشغل 8231024 مكبس تشكيل معادن/ مشغل 8211025     
معدات درفلة األلواح الزجاجية/ مشغل 8131034 مكبس طوب إسمنتي/ مشغل 8213015     
  ليمكبس طوب إسمنتي آ/ مشغل 8213055 درفلة األنابيب معدات/ مشغل8121044
معدات درفلة مقاطع األلمنيوم/ مشغل 8121054   مكبس طوب حراري/ مشغل 8213065  
  مكبس قرميد/ مشغل 8213075 المعدنية معدات درفلة وتشكيل المقاطع/ مشغل8121024
ملف صاج/ مشغل8211075 دهان المنتجات الخزفية معدات/ مشغل8132095  
جات الخزفيةمعدات زخرفة المنت/ مشغل 8132105 مناخل آلية/ مشغل 8273044     
منشار تخريم/ مشغل 8240035 أسالك معدنية معدات سحب/ مشغل 8123035  
منشار حجر/ مشغل 8212015 معدات صقل الورق/ مشغل 8143024   
معدات صقل وتلميع المعادن/ مشغل8224055 منشار رخام/ مشغل 8212025    
)شّلة( منشار شريطي / مشغل 8240015 تخزين منتجات نفطيةمعدات ضخ و/ مشغل8155143  
منشار صينية/ مشغل 8240025  معدات طبخ الخضراوات/ مشغل 8275054   
معدات غربلة حصمة/ مشغل 8112064   نفاث رملي/ مشغل 7142015  
معدات غسيل خامات/ مشغل 8112024  نول سجاد/ مشغل 8262014  
  نول قماش/ مشغل  8262064  ت غسيل عبوات زجاجيةمعدا/ مشغل  8278065
 نول مخامل/ مشغل 8262024 الزجاج معدات قص/ مشغل8131085

   معدات قطع القشرة الخشبية/ مشغل 8141044
  الكهرباء وحدات الطاقة الشمسية لتوليد/ مشغل 8161064 

  تنقلةوحدة توليد طاقة م/ مشغل  8342014 وحدة إدمصاص/ مشغل8162074
وحدة حرق المخلفات الصلبة/ مشغل 8164034 وحدة إسالة وفصل غازات صناعية/ مشغل8155163   
   مصافي-وحدة خدمات عامة / مشغل 8155013  المميع وحدة التحطيم بالعامل المساعد/ مشغل 8155113
 التنظيفوحدة طحن مساحيق / مشغل8222094  مياه عادمة-وحدة التعويم/ مشغل 8163014
  وحدة طالء الجلود/ مشغل  8267125   وحدة التقطير تحت الضغط الجوي/ مشغل 8155053
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 وحدة فاصالت بلورات السكر/ مشغل8275124  وحدة إنتاج األدوية السائلة/ مشغل 8221094
وحدة فرز المخلفات الصلبة/ مشغل 8164024  وحدة إنتاج اإلسفلت/ مشغل 8155023   
 وحدة فصل غشائي/ مشغل8162054  وحدة إنتاج الحقن الطبية/ مشغل 8221114
  وحدة آبس الصابون/ مشغل 8222024 وحدة إنتاج المراهم الدوائية/ مشغل8221104
وحدة إنتاج النشا/ مشغل 8274074  وحدة آربنة وتصفية السكر/ مشغل8275114 
 وحدة مجففات السكر/ مشغل8275134 وحدة إنتاج حالوة الطحينية/ مشغل8276074
وحدة إنتاج حلويات/ مشغل 8274024   باإلدمصاص وحدة معالجة المخلفات الغازية/ مشغل 8165034  
وحدة إنتاج شعيرية/ مشغل 8274064 وحدة معالجة المخلفات الغازية بالترشيح/ مشغل 8165044     
وحدة إنتاج شوآوالتة/ مشغل 8274034 حدة معالجة المخلفات الغازية بالغسيلو/ مشغل 8165024   
   مياه عادمة–وحدة معالجة حيوية / مشغل8163024 وحدة إنتاج غاز الهيدروجين/ مشغل8155133
وحدة إنتاج معجنات/ مشغل 8274044   مياه عادمة-وحدة معالجة آيميائية / مشغل8163034  
ةوحدة إنتاج معكرون/ مشغل 8274054   النفطية  وحدة معالجة آيميائية للمشتقات/مشغل 8155063  
  مياه عادمة- وحدة معالجة مخلفات خطرة / مشغل8163044 وحدة تجفيف مساحيق التنظيف/ مشغل8222084
  وحدة معالجة و تخزين غاز طبيعي/ مشغل 8155123  وحدة تحسين بنزين/ مشغل 8155093
  نحاسية/ مصّلح أدوات موسيقية 7312023  وحدة تحضير المساحيق الدوائية/ مشغل 8221014
  وترية/ مصّلح آالت موسيقية 7312034  وحدة تحطيم بالهيدروجين/ مشغل 8155033
  مصمم ازياء  2163011  وحدة تحميل منتجات نفطية/ مشغل 8155073
  مصمم رقصات   2653011 تصبين مواد الصابون وحدة/ مشغل 8222014
 )جرافيك(مصمم طباعي   2166021 تصنيع الطحينيةوحدة / مشغل8276064
وحدة تصنيع سكاآر/ مشغل8274124   مصمم عروض رياضية   2656511 
  مصمم معرض  2621061  )طبيعية(وحدة تصنيع عطور زيتية / مشغل 8223014
  مخطط نظم / مصمم  2510021  تصنيع عطور آيميائية وحدة/ مشغل8223024
  مخطط نظم / مصمم  2510021 ع علكةوحدة تصني/ مشغل8274134
  مصّنف تبغ 7414034  تصنيع مساحيق التجميل وحدة/ مشغل8223034
وحدة تصنيع معاجين التجميل/ مشغل 8223044  مصّنف جلود جاهزة منتهية7441083  
 د خاممصّنف جلو 7441013  وحدة تعبئة الصابون السائل/ مشغل 8222054
  مصّنف متحف   2621041  تعبئة الغاز المسالوحدة / مشغل 8155083
  مصّنف وثائق   2622051  وحدة تعبئة المعاجين/ مشغل 8222064
  مصّنف وثائق ومحفوظات  2621011  وحدة تعبئة مساحيق التنظيف/ مشغل 8222044
 )طباعي / (مصور آلي فوتوميكانيكي7341073  وحدة تعبئة وتغليف الصابون/ مشغل 8222034
 مصور فوتوغرافي  3151012 تعقيم مياه وحدة/ مشغل 8162034
 إعالنات/ مصور فوتوغرافي7341064  وحدة تقطير تحت الضغط الفراغي/ مشغل 8155043
  مضمِّد  5410024 تقطير مياه وحدة/ مشغل 8162044
  مضّيف منزلي   5151034  وحدة تلبيس األقراص الدوائية/ مشغل 8221064

   وحدة تهذيب النافثا/ لمشغ 8155103
 

  حافلة/ مضّيف  5111054

  مغسل ومكفن موتى  9152015 سفينة/ مضّيف  5111033
  مغني   3433102  طائرة/ مضّيف  5111023
  مغني آورال  3433092 عام/ مضّيف  5111013
  صحة عامة) مراقب(مفتش   3251032  قطار/ مضّيف  5111044
  صحة مهنية ) قبمرا(مفتش   3251042  مطبِّق نظم  2510111
 مقاييس) مراقب(مفتش  3144042 مطوِّر نظم معلومات   2510071
  مواصفات) مراقب(مفتش  3144032  مطوِّف  3413032
  حافالت / مفتش تذاآر  5112014 معالج بالقرآن الكريم 3232012
  )مرشد مقاعد(سينما ومسرح / مفتش تذاآر  5112034  معاون تمريض  5322013
  قطارات / مفتش تذاآر  5112024  )مسعف في سيارة إسعاف(إسعاف أولي / تمريضمعاون   5321013
  مواقع سياحية/ مفتش تذاآر  5112044  أحداث/ معاون رعاية  5321023
  مواقع سياحية/ مفتش تذاآر  5112044 ذوي االحتياجات الخاصة/ معاون رعاية  5321043
  ابر حدودمع/ مفتش جمرآي 3351012  شخصية/ معاون رعاية  5322024
  ميداني/ مفتش جمرآي 3351022  عجزة ومسنين/ معاون رعاية 5321033
    مفتش حريق   3142012  معاون شخصي 9171025
   رآاب-نقل بري/ مفتش خدمات 4323153  معاون صياد 9213035
  نقل قطارات/ مفتش خدمات 4323143 معاون منزلي 9131015
  أخطار بيئية/ سالمة مهنيةمفتش   3143062  معاين جمرآي 3351042
  أخطار آيميائية/ مفتش سالمة مهنية  3143042 معّد أسطوانات طباعية غائرة7341144
  أخطار ميكانيكية/ مفتش سالمة مهنية  3143052  إذاعة وتلفزيون/ معّد برامج  2642091
  إنشاءات/ مفتش سالمة مهنية    3143022 )بليتات(معّد سطوح طباعية أوفست 7341134
  عام / مفتش سالمة مهنية  3143012 معّد صفحات7341105
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  نفط وغاز/ مفتش سالمة مهنية  3143032 معشق زجاج7134024
  أخطار آهربائية/ مفتش سالمة  3143072  معلق رياضي   2656651
  مفتش صحة مهنية   3143082  إذاعة وتلفزيون/ معلِّق رياضي  3432032
  مرجع ديني / مفتي  2636011  عالجي) مدرب(معلم   3620042
 )لغيم(مناجم ومقالع / مفجر7112024 معلم رياض أطفال  2342011
 عام/أنابيب) بّراد( مفّصل 7212103 تربية ابتدائية / معلم صف  2341011
 أنابيب )دبّرا(مفّصل  7212114  اجتماعيات/ معلم مجال  2341051
جه الحذاء باليد واآللةمفصِّل و7443054  تربية دينية / معلم مجال  2341031  
  مفهرس محفوظات   2622041  تربية رياضية / معلم مجال  2341081
  إذاعة وتلفزيون/ مقدِّم برامج أطفال  3432012  تربية فنية / معلم مجال  2341091
  إذاعة وتلفزيون/ مقدِّم برامج ترفيهية  3432022  تربية مهنية / معلم مجال  2341111
  إذاعة وتلفزيون / مقدم برامج  2642081  وب حاس/ معلم مجال  2341101
  مقرئ   3414012  رياضيات / معلم مجال  2341061
  مقرر اجتماعات 3341032  علوم / معلم مجال  2341071
 مقلم أظالف أبقار9214065  علوم دينية والهوت / معلم مجال  2341121
 مّالح بحري 2662031  علوم منزلية / معلم مجال  2341131
 مّالح جوي 2661051  لغة أجنبية / معلم مجال  2341041

  لغة عربية / معلم مجال 2341021
 تصنيع الورق/ مالحظ إنتاج8142013 

بتروآيماويات -صناعات تحويلية / مالحظ إنتاج8232013   قابلة قانونية/ ممرضة اختصاصية 2222011 
  توليد نسائية و/ ممرضة اختصاصية 2222021 مالحظ تجليد وتغليف7343013
  ممنتج طباعة7341094 مالحظ طباعة7342013
 عام/ ممنتج طباعة7341083 مالحظ معصرة زيتون8276093
  أثاث خشبي/ منجد 7425024 مالحظ وحدات تصنيع سكر8275103
  أثاث معدني/ منجد 7425034 تنقية مياه الشرب مالحظ وحدات8162093
ياه العادمةمالحظ وحدات معالجة الم8163053   ستائر/ منجد 7425054 
 عام/ منجد 7425013 مالحظ وحدات معالجة مياه الصناعة8162103
إنتاج منتجات بالستيكية/ مالحظ8231013  فراش عربي/ منجد7425075 
  مرآبات/ منجد 7425044 حياآة/ مالحظ 8263083
  جار خدماتاستئ/ مندوب تأجير  3323022 خياطة صناعية/ مالحظ 8265103
  مندوب تأمين أخطار شحن   3321092 دباغة جلود/ مالحظ 8267183
  مندوب تأمين صحي  3321082 صباغة وتجهيز/ مالحظ 8264103
  بحري / مندوب تأمين  3321022 نسيج/ مالحظ 8262113
وحدات معالجة المخلفات الصلبة/ مالحظ8164013 جوي/ مندوب تأمين3321032   
حدات معالجة المخلفات الغازيةو/ مالحظ8165013    حياة/مندوب تأمين  3321072 
وحدة إنتاج سماد عضوي/ مالحظ 8164054   عام/ مندوب تأمين  3321012  
وحدة طمر المخلفات الصلبة/ مالحظ 8164044    عقارات/مندوب تأمين  3321052  
   مرآبات/مندوب تأمين  3321042   ملحق إعالمي 1113060
  مصانع/ مندوب تأمين  3321062  جاري ملحق ت 1113040
  األجهزة واألثاث المنزلي/ مندوب تجاري  3322122   ملحق ثقافي 1113030
  األدوية والمعدات الطبية/ مندوب تجاري  3322132   ملحق عمالي 1113050
  اآلالت والمعدات الصناعية/  مندوب تجاري  3322102  ملحن أغاني  2652021

  اآلالت والمعدات الهندسية والبناء/ مندوب تجاري  3322092  بالط/ ملمع 7142045

  الخدمات/ مندوب تجاري  3322142 ملوِّن دهانات8232074
  المرآبات وقطع الغيار/ مندوب تجاري  3322112  سينما وتلفزيون / ممثل أفالم   2655021
  المواد اإلعالنية والمكتبية/ مندوب تجاري  3322082  ممثل مسرحي  2655011
  مندوب تشغيل  3332022  إسعاف وطوارئ / ممرض اختصاصي 2221061
  مندوب مشتريات  3323012  أطفال وخداج / ممرض اختصاصي 2221051
  منسق إداري طبي 4223053  أمراض نفسية / ممرض اختصاصي 2221171
  إذاعة وتلفزيون / منسق برامج  2642071  أورام سرطانية / ممرض اختصاصي 2221131
  منسق تدريب مهني  2351081  تثقيف صحي /  اختصاصيممرض 2221091
 منسق حرآة رافعة 8342095  تعقيم / ممرض اختصاصي 2221101
  منسق مواد تموينية   5221154  جراحة / ممرض اختصاصي 2221021
 عام -فحرو) صفيف(منضِّد 7341013  رعاية تلطيفية / ممرض اختصاصي 2221081
 يدوي/ حروف) فصفِّي(منضِّد 7341024  ة صحة عام/ ممرض اختصاصي 2221031
  منظف أطراف وأحشاء حيوانات 7411085  عناية حثيثة / ممرض اختصاصي 2221041
مباني/ منظف زجاج نوافذ 9141015  غسيل آلى / ممرض اختصاصي 2221111   
  منظف سجاد وموآيت 9141035  نقل دم / ممرض اختصاصي 2221121
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  أمومة وطفولة / ةممرضة اختصاصي 2222031
  منظف سمك وأحياء مائية 7411075 

  مهندس تخطيط مدن 2164011 منظف شبكات مجاري منزلية7262085
  مهندس تخطيط مصانع  2141021  منظف مداخن 7263055
  مهندس ترآيب معدات صناعية  2141031  منظف منازل 9131025
  ز الخاماتمهندس ترآي 2146061  منظم رحالت سياحية  3334012
 )ديكور(مهندس تصميم داخلي  2141031  منظم عقود عمل  3332032
  مهندس تصنيع  2141041  منظم موازنة 2411051
  مناجم/ مهندس تعدين 2146081 منفذ أعمال حقن إنشاءات7123105
  )عمهندس استطالع مواق) (جيوتكنيك(مهندس جيوتقني  2146051 عام/ مباني منفذ أعمال عزل 7133013

  مهندس جيوفيزيائي 2146041  منفذ خلطات إسفلتية9312055
  عام/ مهندس جيولوجي 2146011 منفذ خلطات خرسانية 7123054
  مياه/ مهندس جيولوجي 2146031 منفذ عالمات مرورية9312045
  نفط وغاز/ مهندس جيولوجي 2146021 منفذ فرشات إسفلتية9312065
  مهندس حفر آبار   2146091 منقب آثار   2632051
  مهندس دراسة الوقت والحرآة  2141061  منقذ  5410034
 تصميم/ مهندس سدود 2142091  منقذ سباحة   3420032
  تنفيذ وإشراف وصيانة / مهندس سدود 2142101  مهرِّج   3434022
  تصميم / مهندس سكك حديدية 2142061  تصميم إنشائي/ مهندس أبنية 2142011
  تنفيذ وإشراف وصيانة/ مهندس سكك حديدية 2142071  تنفيذ وإشراف وصيانة/ نيةمهندس أب  2142021

     مهندس سالمة وصحة مهنية  2149071  راديوية/ مهندس اتصاالت  2153051
  مهندس صناعي  2141011  شبكات/ مهندس اتصاالت  2153041
  تصميم / مهندس طرق 2142031  مقاسم/ مهندس اتصاالت  2153061
  تنفيذ وإشراف وصيانة / مهندس طرق 2142041  )تراسل(نظم إشارة / دس اتصاالتمهن  2153071
  مهندس عقود 2142171  مهندس إدارة  2142161
  مهندس آفاءة صناعية  2141051    مهندس استخالص فلزات  2146071
  مراقبة وتحكم / مهندس آهربائي قوى  2151091  مهندس آالت طباعية   2144221
  أوتوترونيكس / مهندس آهربائي  2151111  أجهزة التصوير الطبي / كترونيمهندس إل  2152081
  تمديدات/ مهندس آهربائي  2151061  أجهزة طبية /  مهندس إلكتروني  2152021
  توزيع/ مهندس آهربائي  2151051  إذاعة وتلفزيون/ مهندس إلكتروني  2153011
  توليد/ بائيمهندس آهر  2151021  بث وإرسال/ مهندس إلكتروني  2153021
  حماية / مهندس آهربائي  2151101  تحكم/ مهندس إلكتروني  2152051
  صيانة/ مهندس آهربائي  2151071  حاسوب/ مهندس إلكتروني  2153031
  عام / مهندس آهربائي  2151011  شبكات حاسوبية/ مهندس إلكتروني  2153081
  آهروميكانيكي/ يمهندس آهربائ  2151081  صيانة عامة/  مهندس إلكتروني  2152031
  محطات تحويل / مهندس آهربائي  2151041  عام/ مهندس إلكتروني  2152011
  نقل / مهندس آهربائي  2151031  )أوتوترونكس(مرآبات / مهندس إلكتروني  2152071
  بتروآيماويات/ مهندس آيميائي  2145031  نظم إنذار/ مهندس إلكتروني  2152041
  نفط  تكرير/ مهندس آيميائي  2145021  مهندس أنفاق وجسور  2142121
  صحة وبيئة/ مهندس آيميائي  2145041  مهندس برمجيات  2510081
 عام/ مهندس آيميائي  2145011  رقابة بيئية/ مهندس بيئة 2143011
  موارد طبيعية/ مهندس بيئة  2143021

  
  فحص واختبار ومواد/  مهندس مدني  2142131

  موزع مواد تموينية   5221135   مهندس مراقبة جودة  2141101
  موزع موسيقي  2652031  مهندس مرور  2164021
 آليات ثقيلة عام/ ميكانيكي7233013  بحرية/ مهندس مساحة 2165031
 آليات ثقيلة عجالت/ ميكانيكي7233034  جوية/ مهندس مساحة 2165021
 ميكانيكي ترآيب وصيانة سخانات شمسية7262044  عام/ مهندس مساحة 2165011
 ميكانيكي عجالت قطار7234154  مناجم وتعدين/ مهندس مساحة  2165041
  أجهزة قياس ميكانيكية/ ميكانيكي 7311013  مهندس مطارات 2142081
  إصالح إطارات/ ميكانيكي 7231125  مهندس معماري 2141011
 آليات ثقيلة مجنزرة /ميكانيكي7233024   مهندس مناظر  2162011
  آليات زراعية/ ميكانيكي 7236024  مناولة موادمهندس  2141081
  عام-زراعية  آليات/ ميكانيكي 7236013 مهندس مواصفات  2141091
  عام-محرك بنزين  تجديد/ ميكانيكي 7231023  مهندس موانئ  2142051
  عام-محرك ديزل  تجديد/ ميكانيكي 7232033  مهندس ميكاترونكس  2152061
  تجديد محرك قطار/ ميكانيكي 7234054  انيكا تربة مهندس ميك 2142111
   عام-تجديد محرك قطار/ ميكانيكي 7234043  محرآات ديزل وتوربينات/ مهندس ميكانيكي بحري أول 2144171
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  عام-مرآزية تدفئة/ ميكانيكي 7263013  مهندس ميكانيكي عام  2144011
 ترآيب أجهزة تكييف منزلي/ كيميكاني7261024  إنتاج/ مهندس ميكانيكي 2144021
 ترآيب آالت ومعدات صناعية/ ميكانيكي7238244   تصميم وإشراف-تكييف وتبريد / مهندس ميكانيكي 2144081
  عام- ترآيب آالت ومعدات صناعية / ميكانيكي7238233  تنفيذ وتشغيل- تكييف وتبريد/ مهندس ميكانيكي 2144091
 تصميم -ت صحية وتدفئة مرآزية تمديدا/ مهندس ميكانيكي 2144061

 ترآيب أنظمة التهوية ومعالجة الهواء/ يميكانيك7261034 وإشراف

 تنفيذ -تمديدات صحية وتدفئة مرآزية / مهندس ميكانيكي 2144071
   تجاري-ترآيب أنظمة تبريد / يميكانيك7261064  وتشغيل

  صناعي-آيب أنظمة تبريد تر/ ميكانيكي7261264  توربينات / مهندس ميكانيكي 2144201
  عام-ترآيب أنظمة تبريد / ميكانيكي7261053  سباآة/ مهندس ميكانيكي 2144041
  بخار - ترآيب أنظمة تدفئة مرآزية/ ميكانيكي 7263034  صيانة آليات زراعية/ مهندس ميكانيكي  2144161
  مياه ساخنة-ظمة تدفئة مرآزية أن ترآيب/ ميكانيكي 7263024  صيانة عامة/ مهندس ميكانيكي  2144051

 ترآيب أنظمة تكييف مرآزي/ ميكانيكي7261174  غزل/ مهندس ميكانيكي 2144181
 ترآيب ولصق فرامل وصواني القابض/ ميكانيكي7231165   صيانة آليات ثقيلة -قوى / مهندس ميكانيكي  2144121

  تغيير زيت مرآبات/ يكيميكان  7231115   صيانة سفن -قوى / مهندس ميكانيكي  2144151
 عام - تكييف /ميكانيكي 7261013   صيانة طائرات -قوى / مهندس ميكانيكي  2144141
 تكييف مرآبات/ ميكانيكي 7261134   صيانة قطارات-قوى / مهندس ميكانيكي  2144131
 شبكات الغاز تمديد /ميكانيكي 7262124   صيانة مرآبات-قوى/ مهندس ميكانيكي  2144111
  تمديدات صحية/ ميكانيكي  7262024  لحام/ مهندس ميكانيكي 2144031
 تمديدات صحية عام /ميكانيكي  7262013  مواد/ مهندس ميكانيكي 2144211
   حافالت وشاحنات-جهاز قيادة / ميكانيكي  7232064  نسيج/ مهندس ميكانيكي  2144191
   مرآبات خفيفة- جهاز قيادة /ميكانيكي  7231044  هيدروليك / مهندس ميكانيكي  2144101
  جهاز قيادة قطار/ ميكانيكي  7234074   تصميم-مياه وصرف صحي/ مهندس 2142141
  عام-جهاز قيادة قطار/ ميكانيكي  7234063   تنفيذ وإشراف وصيانة-مياه وصرف صحي/ مهندس 2142151
  حافالت وشاحنات/ ميكانيكي  7232023  موجه مهني 2422081
  عام- حافالت وشاحنات /يميكانيك  7232013  بريد) ساعي(وزع م 4412104
   حافالت وشاحنات-خدمة سريعة / ميكانيكي 7232044 موزع صفحات7341114
   محرك ديزل ثابت/ميكانيكي7233064   مرآبات خفيفة-خدمة سريعة / ميكانيكي 7231054
  عام-حرك ديزل ثابت م/ يميكانيك7233053  دراجة نارية/ ميكانيكي 7231144
  محرك طائرة/ ميكانيكي7235054  دراجة هوائية/ ميكانيكي 7231155
  عام-محرك طائرة / ميكانيكي7235043 عام -شبكات الغاز/ ميكانيكي7262113
  محرك طائرة نفاثة/ ميكانيكي 7235074   شاحنات- صندوق سرعات أوتوماتيكي / ميكانيكي7232094
   عام-محرك طائرة نفاثة / ميكانيكي7235063  مرآبات خفيفة-سرعات أوتوماتيكي صندوق/ كانيكيمي 7231074
  مرآبات خفيفة/ ميكانيكي 7231034 صيانة أجهزة تبريد منزلي /ميكانيكي7261124
   عام-مرآبات خفيفة / ميكانيكي 7231013 صيانة أجهزة تكييف منزلي /ميكانيكي7261114
 ) رديتر ( مشعات/ ميكانيكي 7231094 صيانة أجهزة منزلية /يكانيكمي7261154
  مضخة وبخاخات ديزل/ ميكانيكي 7232084 صيانة أجهزة منزلية عام/ ميكانيكي7261143
  معدات زراعية/ ميكانيكي 7236054  صيانة آالت الغزل/ ميكانيكي 7238054
  عام-زراعية  معدات/ ميكانيكي 7236043  عام-آالت الغزل  صيانة/ ميكانيكي 7238043
   مفاتيح تحويل سكك حديدية/ ميكانيكي 7234134  صيانة آالت النسيج/ ميكانيكي 7238084
  نظام تعليق طائرة/ ميكانيكي 7235084  عام-آالت النسيج  صيانة/ ميكانيكي 7238073
  وشاحنات  حافالت-نقل حرآة / يميكانيك7232054  صيانة آالت مطبعية/ ميكانيكي 7238114
   مرآبات خفيفة-نقل حرآة / ميكانيكي 7231064  عام-آالت مطبعية  صيانة/ ميكانيكي 7238103
  نقل حرآة قطار/ ميكانيكي 7234094 صيانة أنظمة التهوية ومعالجة الهواء/ ميكانيكي7261224
  عام-نقل حرآة قطار/ ميكانيكي 7234083  تجاري-صيانة أنظمة تبريد / ميكانيكي7261094
 هيدروليك/ ميكانيكي7233094  عام-صيانة أنظمة تبريد / ميكانيكي7261083
  عام-هيدروليك / يميكانيك7233083 صيانة أنظمة تبريد صناعي/ ميكانيكي7261274
  وصرف صحيشبكات مياه تمديد/ميكانيكي7262064 صيانة أنظمة تدفئة مرآزية /يميكانيك7263064
  )معلم نارجيلة(نادل أرجيلة   5130085 صيانة أنظمة تكييف مرآزي/ يميكانيك7261044
  )آومي، غارسون(طعام / نادل  5130024  صيانة تحكم هيدرولي وهوائي/ ميكانيكي 7238214
  عام / نادل  5130013  عام- صيانة تحكم هيدرولي وهوائي/ ميكانيكي 7238203
  ناسخ 4131055 صيانة شبكات مياه وصرف صحي/ ميكانيكي7262074
  حضانة أطفال) مشرف(ناظر  1518010 صيانة مضخات وضاغطات/ ميكانيكي 7238184
  دار ضيافة ُمسنين) مشرف(ناظر  1518020  عام- صيانة مضخات وضاغطات / ميكانيكي 7238173
  سكن داخلي) فمشر(ناظر  1515060  عامة-ميكانيكية  صيانة/ ميكانيكي 7238024
   شحن بحري)مشرف (ناظر 1516040  عام-ميكانيكية عامة  صيانة/ ميكانيكي 7238013
  شرآة تنظيف سجاد وموآيت) مشرف(ناظر  1518050  صيانة وسائل مناولة مواد/ ميكانيكي 7238144

  ف مبانيشرآة تنظي) مشرف(ناظر  1518040  عام-وسائل مناولة مواد  صيانة/ ميكانيكي 7238133
  نزل/ فندق) مشرف(ناظر  1515020 طائرات/ ميكانيكي 7235024
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  محل بيع عصائر) مشرف(ناظر  1515040  عام-طائرات / ميكانيكي 7235013
  محل تأجير مرآبات) مشرف(ناظر  1516020  عجالت طائرة/ ميكانيكي 7235094
محل خدمة أعمال) مشرف(اظر ن 1517010   حافالت وشاحنات-فرامل / ميكانيكي 7232074  
  مخازن) مشرف(ناظر  1516060   مرآبات خفيفة-فرامل / ميكانيكي 7231084
  مطعم ) مشرف(ناظر  1515010  فرامل قطار/ ميكانيكي 7234114
  مطعم وجبات سريعة) مشرف(ناظر  1515050  عام-فرامل قطار/ ميكانيكي 7234103
  مقهى) مشرف(ناظر  1515030  قطار ديزل/ ميكانيكي 7234024
   عام-قطار ديزل / ميكانيكي  7234013

  
  مكتب تكسي) مشرف(ناظر  1516010

 مباني/  نجار 7422024  )رآاب(نقل بري ) مشرف(ناظر  1516030
  عام-مباني / نجار  7422013  إنشاء طرق)/ مقاول(ناظر  1513020
  ات تحف وتماثيل خشبيةنّح  7331064  إنشاء مباني)/ مقاول(ناظر  1513010
  نحات تشكيلي  2651021  تمديد صرف صحي)/ مقاول(ناظر  1513040
  نّحال 6123024  حفريات)/ مقاول(ناظر  1513030
  نحال عام 6123013  صيانة مباني)/ مقاول(ناظر  1513060
  يدوي/ نّساج بسط وجداريات 7332084  عزل مباني)/ مقاول(ناظر  1513050
 يدوي/ سجاد نّساج 7332074  ناظر غابات وحراج 1511060
  يدوي/ نّساج قماش 7332094   فرقة صيانة خطوط حديديةناظر 1516070
 عام/ نّساج يدوي 7332063  ناظر متنزه 1515070
 بيوت شعر/ نساج7332113  سكة حديدية/ ناظر محطة 1516050
  حصر/ نّساج 7427045  ناظر محل بيع بالتجزئة 1514020
 خيزران - سالل/ نّساج 7427035  ناظر محل بيع جملة 1514010
   قش-سالل / نّساج 7427015  تربية حيوانات/  ناظر مزرعة 1511020
   قصب-سالل / نّساج 7427025  تربية سمك/  ناظر مزرعة 1511040
  نّضاح حفر امتصاصية 9160035  دواجن/  ناظر مزرعة 1511030
نباتية/ رعة ناظر مز 1511010  حجر بناء/ نّقاش 7113024 
  داعية / واعظ  2636031  ناظر مشتل 1511050
  )قّياس(وّزان  4321054  دار رعاية ذوي االحتياجات الخاصة ) مشرف/ (ناظر 1518030
  وزير 1111040  مشرف مصنع تحويلي/ ناظر 1512040
  وسيط أسهم  3311022  مشرف مصنع طوب وبالط/ ناظر 1512020
  وسيط برمجيات حاسوب  3324032  مشرف مقلع وآسارة/ ناظر 1512010
  وسيط تأجير مباني  3333022  مشرف منشار حجر ورخام/ ناظر 1512030
  وسيط تجارة األجهزة واألثاث المنزلي  3324082 نافخ زجاج 7322014
  وسيط تجارة األدوية والمعدات الطبية  3324092  ناقد أدبي   2641061
  وسيط تجارة اآلالت والمعدات الصناعية  3324062  تشكيلي ناقد   2651091
  وسيط تجارة اآلالت والمعدات الهندسية والبناء  3324052  ناقد رياضي   2656641

  وسيط تجارة المرآبات وقطع الغيار  3324072  ناقد موسيقي   2652111
  المكتبيةوسيط تجارة المواد اإلعالنية و  3324042  أباجورات خشبية/ نجار 7422044
  بضائع/ وسيط تجاري  3324022  أثاث/ نجار 7421024
  عام/ وسيط تجاري  3324012  عام-أثاث / نجار 7421013
  وسيط تخليص جمرآي 4323133  أرضيات وأسقف خشبية/ نجار 7422054
  وسيط سندات  3311012  جمالونات قرميد/ نجار 7422034
  سوق ماليوسيط   3311032 خيزران/ نجار 7421044
  وسيط عقاري  3333012  زخرفي/ نجار 7423024
  وشـّام  5142065  عام-زخرفي/ نجار 7423013
  األجهزة واألثاث المنزلية وآيل تجار  3322052  طوبار/ نّجار 7123014
  وآيل تجارة األدوية والمعدات الطبية  3322062 قشرة/ نجار7421054
   اآلالت والمعدات الصناعيةةوآيل تجار  3322032  ةقواطع وساللم خشبي/ نجار 7422064

   آراسي/ نجار 7421034
 

  وآيل تجارة اآلالت والمعدات الهندسية والبناء  3322022

  )تشغيل(وآيل توظيف   3332012   المرآبات وقطع الغيارةوآيل تجار  3322042
  وآيل سفر 1517020  وآيل تجارة المواد اإلعالنية والمكتبية   3322012
  بحري/ وآيل شحن  3331012  وآيل تجارة خدمات   3322072
  بري/ وآيل شحن  3331032  وآيل تخليص جمرآي  3331042

  جوي/ وآيل شحن  3331022   
  


